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1. Algemene Inleiding 

Het Da Vinci College (DVC), vestiging Kagerstraat, geeft invulling aan de visie van de 

scholengroep Leonardo Da Vinci op de ontwikkelingen in de samenleving en hoe als 

scholengroep daar mee om te gaan. Zo streeft het DVC naar een “Transparante School”. 

Hiervoor worden bijvoorbeeld verschillende deelprojecten uitgevoerd. Het streven naar de 

Transparante School wordt geflankeerd door onderzoek op schoolbreed niveau 

(onderbouw) en naar de opbrengsten van vier deelprojecten. De overkoepelende 

onderzoeksvraag hierbij is: Op welke wijze beïnvloedt de Transparante School de 

talentontwikkeling van leerlingen? 

 Daarnaast wordt de verklaring voor de effecten van de innovatie op deze school 

vergeleken met de verklaring voor de effecten van de innovatie binnen een andere 

schoolcontext. Het DVC is samen met een andere school betrokken in een “vergelijkende 

casestudy”. Hierover wordt in een afzonderlijk onderzoeksverslag gerapporteerd.  

 

De visie van de scholengroep Leonardo Da Vinci. 

De leerlingen van deze generatie leren in sociale netwerken. De leerlingen leven in een 

geglobaliseerde samenleving waar grenzen vervagen door het gebruik van ICT en internet. 

Alle informatie lijkt voor hen te allen tijde beschikbaar te zijn. De leerlingen leren niet 

alleen in de school, maar verwerven ook competenties buiten de school. Leren houdt niet 

op buiten de schoolmuren. De leerlingen hebben behoefte aan een zinvolle en 

voedingsrijke leercontext. Op deze manier zien zij het belang in van wat zij leren op 

school. Door het grote aanbod aan informatie en prikkels van multimedia hebben de 

leerlingen moeite om keuzes te maken. 

 Daarnaast lijken leerlingen te gedragen als consumenten: leren moet leuk zijn, 

snel, met veel beelden en in hapklare brokken. Dit leidt vaak tot oppervlakkigheid in leren. 

De leerlingen halen hun motivatie uit het ontwikkelen van hun talenten in 

extracurriculaire/buitenschoolse activiteiten. Een leercontext waarin zij worden uitgedaagd 

hun talenten in te zetten en te ontwikkelen, is stimulerend voor de leerlingen. Als 

antwoord op de ontwikkelingen in de samenleving streeft het Da Vinci College ernaar ‘de 

Transparante School’ vorm te geven. 

 

De visie van de stuurgroep op de Transparante School  op het Da Vinci College 

De stuurgroep heeft in juli 2008 een stuk geschreven over haar visie op de Transparante 

School. De stuurgroep heeft het begrip ‘Transparante school’ opgevat als een dynamisch 

begrip dat steeds in ontwikkeling is. In het oorspronkelijke onderzoeksplan werd de 

Transparante school gekarakteriseerd door drie kernbegrippen: betekenisvol leren, 

welbevinden en motivatie. Tijdens de onderzoeksuitvoering worden de kernelementen 

verder gespecificeerd in ‘open leergemeenschap, betekenisvol leren en diversiteit’. 

 In haar visiestuk definieert de stuurgroep de Transparante school als een school 

die op een open manier in de samenleving staat. Een Transparante school leidt tot 

zelfbewuste leerlingen en docenten met een maatschappelijk betrokken houding. De 

Transparante school vormt een leef-, werk- en leergemeenschap waarin verbondenheid en 
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gezamenlijke verantwoordelijkheid kernbegrippen zijn. Een Transparante school betekent 

voor de leerling dat het leren op een betekenisvolle manier plaatsvindt. De samenhang 

tussen leerstof, beroep, maatschappij en persoonlijke kwaliteiten is duidelijk. De 

Transparante school wordt gekenmerkt door de aandacht voor diversiteit: er wordt 

rekening gehouden met de verschillen in en de uiteenlopende talenten van leerlingen en 

medewerkers. De begeleiding voor de leerling is op maat. Daarnaast werkt iedere 

medewerker (docenten en leidinggevenden) aan de eigen professionaliteit. 

 

De visie van de stuurgroep op “talentontwikkeling” binnen de Transparante School. 

 De Transparante School levert een bijdrage aan de talentontwikkeling van de leerlingen. 

Ook de term “talentontwikkeling” is een dynamisch concept: Talent is een aangeboren 

aanleg of kwaliteit. Talent is niet te leren, maar kan wel ontdekt en ontwikkeld worden. De 

stuurgroep is ervan overtuigd, dat alle leerlingen bepaalde (latente) talenten bezitten. De 

leerling wordt als vertrekpunt voor talentontwikkeling genomen: talentontwikkeling wordt 

gezien als het beste uit je zelf halen. De Transparante School wil systematisch en 

structureel aandacht besteden aan herkennen van talenten bij elke leerling. 

 De Transparante School is zich bewust, dat het reguliere curriculum onvoldoende 

ruimte biedt om alle talenten van leerlingen te ontdekken. Daarom biedt de Transparante 

School een palet aan leerervaringen aan via een zinvolle en krachtige leeromgeving, 

binnen en buiten de school. Het is aan de docent om talent bij de leerling te herkennen, te 

benoemen en te stimuleren om het te gebruiken. De docent faciliteert, daagt uit en 

probeert te overtuigen, maar pusht niet. Hij is zich bewust dat talent soms beter tot zijn 

recht komt in een andere context of op een ander moment. Docenten informeren 

mentoren over wat zij waarnemen aan talenten bij leerlingen. De rol van de mentor is om 

samen met de leerling te reflecteren op de talenten. De resultaten van de reflectie neemt 

de leerling op in het portfolio. De mentor, in de rol van talentontwikkelaar, begeleidt en 

coacht de leerling in zijn/haar talentontwikkeling. Talentontwikkeling wordt 

geoperationaliseerd aan de hand van leerling-rollen en bijbehorende competenties uit het 

leerling-portfolio. Het leerling-portfolio definieert vijf rollen die symbool staan voor 

beroepsgroepen en die bedoeld zijn om houvast en structuur te geven aan de ontwikkellijn 

voor de leerling. Elke rol bestaat uit vier competenties (zie Tabel 1). In totaal wordt er in 

het leerling-portfolio gebruik gemaakt van elf verschillende competenties1.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
Een competentie is het vermogen om adequaat te kunnen handelen en dus een 

combinatie van vaardigheden, kennis en gedragselementen die aansluiten bij bepaalde 
functies. Het DVC definieert elf competenties: Analyseren, Plannen en organiseren, 
Presenteren, Gedisciplineerd werken, Aandacht en begrip tonen, Communiceren, Omgaan 
met onzekerheid en onduidelijkheden, Overtuigen, Instructies uitvoeren, Samenwerken 
 



 4

Tabel 1. Rollen uit het leerling‐portfolio 

 

Rollen Kernwoorden Competenties 
 

Wetenschapper Nieuwsgierigheid 
Logisch nadenken 
Informatie ordenen 

Analyseren 
Plannen & organiseren 
Presenteren 
Gedisciplineerd werken 
 

Docent Direct in contact met 
mensen 
Helpen met problemen 
Ondersteunen van het 
leerproces 
Gevoelswereld 
Aanpassingsvermogen 
Overdragen van kennis en 
informatie 
Uitleggen 
 

Aandacht & begrip tonen 
Plannen & organiseren 
Presenteren 
Communiceren 

Kunstenaar Creatief talent 
 Inspiratie 
Overbrengen van hun kijk op 
de dingen 
Communiceren via kunst 
Fantaseren 

Creatief zijn 
Plannen & organiseren 
Omgaan met onduidelijkheid 
en onzekerheid 
Gedisciplineerd werken 
 

Ondernemer Kansen voor een markt 
Inschattingsvermogen 
Mensenkennis 
Ideeën/producten verkopen 
Overtuigingskracht.  

Creatief zijn 
Overtuigen 
Omgaan met onduidelijkheid 
en onzekerheid 
Communiceren 
 

Sporter Handen uit de mouwen 
willen steken 
Lichamelijk en praktisch 
Werken vanuit gevoel en 
zintuigen; voelen, ruiken of 
proeven. 
Avontuurlijkheid en 
sportiviteit 

Instructies uitvoeren 
Plannen & organiseren 
Samenwerken 
Gedisciplineerd werken 
 

 
 

 

DDD-expeditie: innovatie en onderzoek 

Het DVC streeft naar een Transparante school (innovatie) die bijdraagt aan de 

talentontwikkeling van de leerlingen. Het onderzoek volgt het streven naar transparantie 

en de talentontwikkeling bij de leerlingen. Schoolbreed wordt onderzocht of de 

Transparante School op onderbouwniveau bijdraagt aan het betekenisvol leren, het 

welbevinden en de motivatie van de leerlingen. Het betekenisvol leren door de leerlingen 

en hun welbevinden en motivatie vormen dan als het ware de voorwaarden om tot 

talentontwikkeling te komen. De Transparante school wordt gerealiseerd in verschillende 

deelprojecten, waarin wordt beoogd dat leerlingen op een betekenisvolle manier leren in 

een open leergemeenschap, waarin recht aan diversiteit wordt gedaan. Vier deelprojecten 

worden onderzocht. Deze vier deelprojecten zijn gericht op een gedeeltelijke realisering 

van de beoogde talentontwikkeling en hebben zo hun eigen vraagstelling. Elk deelproject 
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beantwoordt een deel van de algemene onderzoeksvraag. Per deelproject wordt ook de 

vraag beantwoord in hoeverre het deelproject past binnen het concept van de 

Transparante school.  

 

Allereerst wordt het schoolbreed onderzoek besproken, gevolgd door een algemene 

inleiding op de vier deelprojecten. Vervolgens wordt elke deelproject besproken en sluiten 

we af met algemene conclusies en aanbevelingen. 

 

 

2. Schoolbreed /onderbouwonderzoek 

Schoolbreed is het onderzoek naar de Transparantie School gericht op het leerling-niveau 

en wel naar de voorwaarden voor talentontwikkeling: motivatie, welbevinden en 

betekenisvol leren. Alle leerlingen uit de eerste en tweede klassen hebben een vragenlijst 

ingevuld. De leerlingen uit de eerste klassen in 2009 (=cohort 2) vulden de vragenlijst 

voor de eerste keer in (juni 2009), de leerlingen in de tweede klassen (cohort 1) vulden de 

vragenlijst voor de tweede keer in (in juni 2008 en in juni 2009).  

 Tijdens de data-analyse kwamen veel missing data voor: de leerlingen hebben de 

vragenlijst niet volledig ingevuld (m.n. de vragen over achtergrondgegevens) en/of de 

koppeling tussen de eerste en de tweede meting kon niet worden gemaakt door het 

ontbreken van de respondentnummers. Dit probleem willen we bij de afname in 2010 

oplossen, zodat in de eindrapportage de groepen beter met elkaar vergeleken kunnen 

worden.  

 

Onderzoeksvraag voor het onderbouwonderzoek  

Draagt de Transparante school bij aan het betekenisvol leren, het welbevinden en de 

motivatie van de leerlingen? 

 

Beschrijving respondenten: 

Cohort 1 =  

Eerste meting (mei 2008): 162 leerlingen uit 7 klassen, 85 jongens en 76 meisjes. 

Tweede meting (mei 2009): 164 leerlingen uit 7 klassen, 87 jongens en 75 meisjes.  

Cohort 2 =  

Eerste meting (mei 2009): 164 leerlingen  uit 8 klassen; 64 jongens en 100 meisjes. 

 Een opvallend verschil tussen de twee cohorten is de scheve verhouding tussen 

jongens en meisjes. In cohort 1 zijn er meer jongens dan meisjes en in cohort 2 zijn er 

meer meisjes dan jongens. 

 

Beschrijving vragenlijst. 

De afgenomen vragenlijst is een vertaling van de vaak gebruikte MSLQ (Pintrich) en is 

voor de Nederlandse situatie aangepast (Blom & Severiens, 2005). De vragenlijst heeft 

drie onderdelen: één onderdeel gericht op leergedrag met vragen over leerstrategieën en 

metacognitie (36 vragen); één onderdeel gericht op motivatie met vragen over zelfbeeld, 
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taakwaardering, en doeloriëntatie (23 vragen); en één onderdeel over de sfeer op school 

en in de klas en vragen over de betrokkenheid van leerlingen bij de school (41 vragen).Tot 

slot volgt een gedeelte met zes vragen over de achtergrond van de leerlingen.  

 De leerlingen krijgen een stelling voorgelegd en zij geven op een vierpuntsschaal 

(helemaal niet, bijna niet, ongeveer, helemaal) aan of de stelling is  “… zoals ik het doe of 

vind”. 

 

Resultaten. 

Allereerst kijken we of de vragenlijst intern consistent is, dit wil zeggen, of de leerlingen de 

vragen per schaal (per variabele) op een consistente manier beantwoord hebben. De 

alpha’s van de eerste afname bij de eerste cohort stellen tevreden, maar de alpha’s van de 

tweede afname (bij beide cohorten) zijn teleurstellend, met name voor de onderdelen 

“leergedrag”en “klimaat” (zie Tabel 2). De vragenlijst is in 2008 consistenter ingevuld dan 

in 2009. Dit verschil zou te wijten kunnen zijn aan verschillen in de organisatie rondom de 

afname. Voor een goede (betrouwbare) afname is het belangrijk de vragenlijst op een 

gecontroleerde, gestandaardiseerde wijze af te nemen, zodat zoveel mogelijk leerlingen 

alle vragen (uit elk onderdeel) nauwkeurig invullen. Twee onderdelen uit de vragenlijst 

(Motivatie en Gevoel bij school horen) zijn echter wel consistent ingevuld. Alleen op de 

betrouwbare schalen worden statistische analyses uitgevoerd.  

 

Tabel 2. Interne consistentie vragenlijst. 

 
Schaal aantal 

items* 
Alpha 
2008 
cohort 1 

alpha 
2009 
cohort 
1 

alpha 
2009 
cohort 
2 

  N=162 N=164 N=164 

     

Leergedrag 34    

diepte leren  6 .459 .556 .488 

kritisch denken  5 .513 .359 .447 

metacognitie    9 .644 .558 .604 

regulatie van inspanning  7 .675 .017 .230 

regulatie van inzet  4 .644 -.405 -.775 

hulp zoeken  3 .647 .764 .663 

     

regulatie (inzet + inspanning) 11 .788 -.075 .135 

     

     

     

Motivatie 22    

doelgerichtheid (intrinsiek en extrinsiek)  8 .679 .715 .539 

    Intrinsiek 3 .502 .653 .439 

    Extrinsiek 5 .571 .636 .456 

     

taakwaardering  5 .642 .693 .779 

geloof in eigen kunnen  9 .760 .779 .742 
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Klimaat 27    

klassenklimaat (leerlingen onderling)  9 .688 .250 .217 

schoolklimaat (tussen docenten en 
leerlingen)  

9 .733 .225 .270 

     

Gevoel bij school horen 9 .691 .678 .662 
*Sommige items (n= 17) zijn verwijderd; analyses voor de drie meetpunten zijn 
uitgevoerd op dezelfde items. 
Gemarkeerd= lage alpha 

 

In Tabel 3 wordt de beginsituatie van beide cohorten met elkaar vergeleken (de eerste 

meting in het cohort). Op leergedrag verschillen de cohorten niet van elkaar in de 

beginsituatie (einde van hun eerste brugklasjaar). De leerlingen in het tweede cohort 

scoren significant hoger op intrinsieke motivatie, taakwaardering en het geloof in eigen 

kunnen. Ook geven zij aan zich meer betrokken te voelen bij school. Dus, de beginsituatie 

van de leerlingen (na bijna een jaar onderwijs gehad te hebben op het DVC)  is 

verschillend voor de affectieve variabelen. 

 

Tabel 3. Eerste meting van elk cohort (vergelijken beginniveaus cohorten) 

Schaal 2008 
cohort 1 

 2009 
cohort 2 

 N=162 N=164 

 M (sd) M (sd) 

Leergedrag   

diepte leren  2.70    (.47) 2.70    (.47) 

kritisch denken  2.37    (.55) 2.35    (.50) 

metacognitie    2.58    (.48) 2.56     (45) 

regulatie van inspanning * 3.00    (.51) 2.90      (.33) 

regulatie van inzet * 2.84    (.64) 2.64      (.36) 

hulp zoeken  3.31    (.61) 3.40      (.56) 

   

regulatie (inzet + inspanning) * 2.94    (.50) 2.81     (.27) 

   

   

   

Motivatie   
doelgerichtheid (intrinsiek en 
extrinsiek)   

3.07     (.45) 3.16   (.48) 

    Intrinsiek 3.11     (.60) 3.23    (.55) 

    Extrinsiek 3.05     (.49) 3.12    (.59) 

   

taakwaardering  2.70     (.53) 2.84     (.58) 

geloof in eigen kunnen  3.10     (.42) 3.25      (.33) 

   

   

Klimaat   
klassenklimaat (leerlingen 
onderling)*  

2.94   (.43) 2.42      (.28)  

schoolklimaat (tussen docenten en 
leerlingen) * 

2.83    (.49) 2.58     (.30)  

   

Gevoel bij school horen 3.09    (.43) 3.27   (.37) 
* = onbetrouwbare schaal 
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Grijs gemarkeerd= het verschil is statistisch significant (p<.05) 
 

Het onderzoek heeft een longitudinale opzet: we willen vooral de ontwikkeling van de 

leerlingen in kaart brengen. Op dit moment kunnen we over één herhaalde meting 

rapporteren, namelijk de ontwikkeling van de leerlingen binnen cohort 1 (van eind 

brugklasjaar naar eind tweede schooljaar; zie Tabel 4). Aan het einde van het schooljaar 

2009-2010 wordt de MSLQ opnieuw afgenomen, dan kunnen we de ontwikkeling in cohort 

1 vergelijken met de ontwikkeling in cohort 2. 

 

   

Tabel 4. Longitudinale meting: de ontwikkeling van de leerlingen op de MSLQ 

 

Schaal Juni 2008 
cohort 1 

Juni 2009 
cohort 1 

 N=150 N=145 

 M (sd) M (sd) 

Leergedrag   

diepte leren  2.70    (.48) 2.56   (.48) 

kritisch denken * 2.36    (.56) 2.43   (.47) 

metacognitie    2.58    (.48) 2.46   (.43) 

regulatie van inspanning * 3.02    (.52) 2.78    (.33) 

regulatie van inzet * 2.85    (.64) 2.68   (.40)    

hulp zoeken  3.34    (.60) 3.29    (.63) 

   

regulatie (inzet + inspanning)* 2.96    (.51) 2.74    (.27) 

   

   

   

Motivatie   
doelgerichtheid (intrinsiek en 
extrinsiek)   

3.11     (.43) 3.05  (.47) 

    Intrinsiek 3.15     (.59) 3.08   (.64) 

    Extrinsiek 3.08     (.47) 3.03  (.53) 

   

taakwaardering  2.70     (.53) 2.57  (.53) 

Geloof in eigen kunnen  3.11     (.42) 3.13   (.41) 

   

   

Klimaat   
klassenklimaat (leerlingen 
onderling) * 

2.97   (.43) 2.39   (.29) 

schoolklimaat (tussen docenten en 
leerlingen) * 

2.85    (.51) 2.50   (.31) 

   

Gevoel bij school horen 3.12    (.44) 3.03   (.41) 
*= schalen zijn onbetrouwbaar 
Grijs gemarkeerd=het verschil is statistisch significant 
 

Alle schalen, met uitzondering van de schalen “kritisch denken” en “geloof in eigen 

kunnen” vertonen een daling in de score, maar 6 van de 13 schalen zijn niet betrouwbaar. 

Van de betrouwbare schalen, vertonen drie schalen ( Diepte leren; Taakwaardering en Het 
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gevoel bij school te horen) een statistisch significante daling. Na een jaar onderwijs te 

hebben genoten geven de leerlingen aan in hun tweede opleidingsjaar niet zo diep te 

leren, ze waarderen de taken minder en ze voelen zich minder verbonden met hun school 

dan zij zelf in hun brugklasjaar aangaven. 

 Deze daling is misschien weinig hoopgevend, maar er wordt vaker gerapporteerd 

dat  brugklasleerlingen aangeven gemotiveerd te zijn en aangeven dieper te leren dan de 

leerlingen in de vervolgklassen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de leerlingen 

zich meer op hun peers dan op hun ouders gaan richten, waardoor ze minder in een ‘leer-

modus’ zitten (zie bijv. Boekkaerts & Corno, 2005). In het volgende schooljaar (2009-

2010) worden nieuwe longitudinale analyses uitgevoerd en dan kunnen we onderzoeken of 

de daling continueert of tot stilstand komt. Het is dan interessant te onderzoeken of de nu 

gevonden daling (in cohort 1) op eenzelfde manier gaat optreden voor het nieuwe cohort 

(cohort 2). Ook zijn we van plan om in de eindrapportage uitgebreider stil te staan bij 

sekse- en niveauverschillen. Op dit moment hebben we dat niet gedaan omdat in de 

tweede meting veel achtergrondgegevens (sekse/afkomst) ontbraken.  

 De MLSQ is een algemene vragenlijst en kan dus niet openbaren of en hoe de 

leerlingen de transparantie hebben ervaren, hiervoor moeten we kijken naar de 

kwalitatieve onderzoeken in de vier verschillende deelprojecten.  

 
 
 
3. Inleiding deelprojectenonderzoeken 

Op het DVC wordt de Transparante school gerealiseerd in verschillende deelprojecten. Bij 

elk project wordt gedragen door een of twee projectleiders. Vier deelprojecten worden 

nader onderzocht door docentonderzoekers in samenwerking met senioronderzoekers. De 

vier deelprojecten zijn gericht op een gedeeltelijke realisering van de beoogde 

talentontwikkeling en hebben zo hun eigen vraagstelling. Elk van deze vier deelprojecten 

wordt er onderzoek gedaan op drie verschillende niveaus binnen de ontwerpcyclus.  

 

Niveau 1: beschrijving van het ontwerp 

Er wordt per project een beschrijving gemaakt, waarin de leerdoelen en didactische 

verantwoording worden beschreven. Hierbij moet duidelijk worden gemaakt hoe het 

ontwerp past binnen de Transparante School: welke elementen van de Transparante 

School zijn vertegenwoordigd in het project? Daarnaast moet duidelijk worden hoe het 

project naar verwachting zal bijdragen aan de talentontwikkeling van leerlingen. Eerst 

worden de documenten die voor handen zijn geanalyseerd. De ontwerpers worden voor 

zover nodig gevraagd verder aanvullingen te geven over de leerdoelen en hoe die bereikt 

gaan worden. 
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Onderzoeksvragen op niveau 1 zijn: 

1. Wat zijn de leerdoelen en didactische verantwoording van het project? 

2. Hoe past het project binnen de Transparante School, met name hoe draagt het 

project bij aan de open leergemeenschap, betekenisvol leren en aan diversiteit?  

3. Welke bijdrage beoogt het project te leveren aan talentontwikkeling? 

 

Niveau 2: het implementatieproces 

Van elk project wordt het proces van implementatie gevolgd. Er worden interviews 

afgenomen met de docenten die het project uitvoeren en met leerlingen. Daarnaast wordt 

er geobserveerd en kunnen er producten van leerlingen worden geanalyseerd. Uiteindelijk 

resulteert dit in inzicht in de mate waarin het project is uitgevoerd als bedoeld en wat er 

wel en niet goed gaat bij de uitvoering. 

Onderzoeksvraag op niveau 2 is: 

4. Verloopt het implementatieproces volgens plan? 

 

Niveau 3: resultaten op leerling-niveau 

Er worden Learner Reports afgenomen bij leerlingen die hebben deelgenomen aan het 

project. In het Learner Report kunnen leerlingen zelf aangeven welke nieuwe dingen zij 

over de wereld hebben geleerd maar ook wat zij over zichzelf hebben geleerd. Hierbij 

wordt het Learner Report van de Groot ingezet (zie bijv. Janssen, ten Dam en van Hout-

Wolters, 2005). Het Learner Report verschaft inzicht in welke talenten leerlingen tijdens de 

deelprojecten ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast zal er per project worden gekeken of 

er andere instrumenten nodig zijn om leerresultaten zichtbaar te maken. Er kunnen 

bijvoorbeeld leerlingen en docenten worden geïnterviewd en vragenlijsten worden 

afgenomen.  

Onderzoeksvragen op niveau 3: 

5. Zijn de leerdoelen van het deelproject gehaald?   

6. Wat hebben de leerlingen geleerd over de wereld en/of zichzelf? 

7. Welke talenten hebben de leerlingen tijdens deelname aan het deelproject ontdekt 

en ontwikkeld? En in welke mate? 

  

Aanpak onderzoek per deelproject: 

Zoals gezegd wordt het deelproject gedragen door één of twee deelprojectleiders en 

uitgevoerd door verschillende docenten en/of mentoren. Een docentonderzoeker 

onderzoekt het project. Hiervoor krijgen zij training en begeleiding van een senior 

onderzoeker. 

 Zoals gezegd (beschrijving niveau 3) wordt er binnen elk deelprojectonderzoek 

gebruik gemaakt van dezelfde onderzoeksinstrumenten (met name interviews, observaties 

en Learner Reports).  In het Learner Report geven leerlingen zelf aan welke nieuwe dingen 

zij in het deelproject over de wereld hebben geleerd maar ook wat zij tijdens het 

deelproject over zichzelf hebben geleerd. Hiervoor dienen de twee open vragen, waarmee 

het Learner Report begint. Op 10 gesloten vragen geven de leerlingen aan in hoeverre zij 
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het eens zijn met de gegeven stelling over een competentie. De competenties zijn een 

operationalisatie van talentontwikkeling. De antwoordschaal varieert van zeer oneens, 

oneens, eens en zeer eens. Tevens wordt aan de leerlingen gevraagd hun antwoordkeuze 

toe te lichten.  

 

Rolverdeling onderzoekers 

De docentonderzoekers van het DVC vormen samen met de onderzoeker van het ILO een 

onderzoeksteam. De DDD-onderzoeksoördinator van de school geeft leiding aan het 

onderzoeksteam en is samen met de senioronderzoeker verantwoordelijk voor de 

samenhang en kwaliteit van de deelonderzoeken. Naast de senioronderzoeker en de 

coördinator zitten er vier docentonderzoekers in het onderzoeksteam. De 

docentonderzoekers krijgen van de school vier uur (klokuren) in de week om aan het 

onderzoek te besteden. Een deel (1/4) wordt besteed aan het ontwikkelen van 

onderzoeksvaardigheden, het overige deel (3/4) wordt besteed aan het doen van 

onderzoek. De docentonderzoekers worden gekoppeld aan een van de vier deelprojecten. 

Ze gaan samenwerken met de ontwerpers van de deelprojecten. Ze volgen en 

onderzoeken het ontwerpproces en kunnen tegelijk dienen als klankboard en ‘ critical 

friend’ van de ontwerper. 

 

Training docentonderzoekers 

In het schooljaar (2007-2008)  is al een begin gemaakt met het trainen van de 

docentonderzoekers. Dit zal in de volgende twee jaar worden voortgezet. De 

docentonderzoekers ontwikkelen onderzoeksvaardigheden allereerst door te participeren in 

het onderzoek onder begeleiding van de onderzoeker van het ILO en deel te nemen aan 

een trainingstraject van een jaar. Het is de bedoeling dat dit traject na het aflopen van het 

DDD-project gecontinueerd kan worden door de school voor nieuwe docentonderzoekers.  

 

 

4. Onderzoeksverslagen van de deelprojecten 

Hieronder worden de samenvattingen van de deelprojecten ingevoegd, zie voor meer 

gegevens de uitgebreide onderzoeksrapporten van de docentonderzoekers. Elk onderzoek 

naar het deelproject wordt aan de hand van de volgende punten beschreven: 

 

Overzicht Deelprojectonderzoeken: Docentonderzoeker + Titel Onderzoeksverslag 

1. Mira Regensburg. Onderzoeksverslag: Leerlingen en Onderwijzend Leren.  

2. Renée van Velzen. Creatief met kunst. Onderzoek Deelproject Virtueel Museum.  

3. Elise Baardman. Onderzoek naar het Expeditie Da Vinci Deelproject “BASMA 

uitwisseling met Marokko”.  

4. Marie-José van der Voort. Onderzoek naar het Deelproject Peer support.  

 

Inhoudsopgave per deelproject 

1. Inleiding 
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2. Beschrijving niveau 1: Ontwerp zoals bedoeld 

3. Methode van onderzoek 

4. Beschrijving niveau 2: Ontwerp zoals uitgevoerd 

5. Beschrijving niveau 3: Leerresultaten bij de leerlingen 

6. Conclusie en evaluatie deelproject en deelonderzoek. 

7. Aanbevelingen. 



 13

I Onderzoeksverslag 

Leerlingen en Onderwijzend Leren (LOL) 

 

Docent-onderzoeker: Drs. Ing. M.E.J. Regensburg 

Begeleiding: Wouter Schenke, Sarah Blom 

 

 

1. Inleiding 

Sinds februari 2008 heeft het Da Vinci College een onderzoeksteam. Er wordt onderzoek 

uitgevoerd in het kader van deelname aan de Expeditie Durven Delen Doen. De Expeditie 

bestaat uit twee facetten: innovatie en onderzoek. Het doel van onderzoek doen op onze 

school is om meer kennis en inzicht te krijgen in de succesfactoren en verbeterpunten van 

de onderwijsinnovaties die we aanbieden. Dit draagt bij aan de missie van het DVC: de 

Transparante school.  

Vanuit de school wil men erachter komen hoe het deelproject Leerlingen en 

Onderwijzend Leren (LOL) bijdraagt aan de Transparante School. Hiervoor moet duidelijk 

vastgesteld worden wat het deelproject inhoudt, welke effecten het bij de leerlingen 

beoogt te halen, hoe het projectplan in het schooljaar 2008-2009 is geïmplementeerd en, 

indien nodig, welke structurele of inhoudelijke wijzigingen er nog ingevoerd kunnen 

worden in de toekomst.  

 

 

2. Beschrijving deelproject zoals bedoeld (niveau 1) 

Het doel van LOL is dat kennis die binnen het vakspecifieke curriculum is opgedaan door 

DVC-leerlingen (2e jaars en ouder) vrijwillig wordt doorgegeven aan leerlingen van de 

basisschool. De DVC-leerlingen zetten daarbij alles in wat nodig is: lesstof in stappen 

verdelen, voorbereiden (schriftelijk), van te voren bedenken welke onderdelen moeilijk zijn 

voor de basisschoolleerlingen en welke vragen er kunnen komen (anticiperen), 

lesmaterialen verzorgen: maken, verzamelen, klaarleggen etc. Achteraf wordt 

gereflecteerd over de gegeven les en hun leerproces met de deelprojectleider/vakdocent. 

Naast de deelprojectleider namen er 6 vakdocenten (filosofie, techniek, muziek, drama, 

beeldende kunsten en science) deel aan LOL. Leerlingen van de deelprojectleider en van 

twee van docenten (resp. de vakken dans, techniek en filosofie) waren betrokken bij het 

onderzoek.  

 

Leerdoelen van LOL 

1. DVC-leerlingen kunnen lesstof uit het eigen curriculum zodanig inhoudelijk 

aanpassen (woordkeuze, begrippen, onderwerpen, lesduur) zodat de lesstof 

gedoceerd kan worden aan basisschoolleerlingen (e.e.a. in overleg met 

vakdocent). 

2. DVC-leerlingen kunnen lesgeven aan (kleine) groepen basisschoolleerlingen en 

maken daarbij gebruik van een eenvoudige lesopzet die ze zelf (samen met 
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vakdocent/projectleider) hebben ingevuld: inleiding, kern, slot, doel, beginsituatie, 

groepsindeling, onderwijshulpmiddelen, tijd. 

3. DVC-leerlingen kunnen omgaan met onverwachte bijdragen en gedachten van 

jongere kinderen 

4. DVC-leerlingen worden onderdeel van de TRANSPARANTE SCHOOL doordat ze 

opgedane kennis delen met leerlingen buiten het DVC. 

5. DVC-leerlingen kunnen uitleggen wat het begrip Transparante School inhoudt 

(kenmerken) en aangeven wat hun eigen bijdrage is. 

6. DVC-leerlingen kunnen door deelname werken aan hun eigen Talentontwikkeling. 

De rol waaraan leerlingen werken is die van ‘Ik als docent’. Bij die rol gaat het om 

de competenties: communiceren en presenteren, reflecteren, plannen en 

organiseren, en samenwerken. 

 

Beschrijving interventie LOL 

De leerlingen ontvangen de leerstof binnen het eigen curriculum van hun vakdocent. De 

betreffende vakdocent keurt geschiktheid van lesstof uit het eigen curriculum en bepaalt of 

de leerling gemotiveerd is voor deelname aan het deelproject in overleg met de 

deelprojectleider en/of leerlingen. Leerlingen zijn afkomstig uit 2e tot en met 5e klas. 

Leerlingen maken zelf een les(sen)(serie) n.a.v. het eigen curriculum tijdens TOPuren 

o.l.v. de projectleider. In de TOPuren wordt, a.d.h.v. een format, uitgelegd hoe een 

lesopzet moet worden gemaakt. Inhoudelijke controle ligt bij vakdocent. 

DaVinci Leerlingen geven hun les aan kleine groepjes basisschoolleerlingen. De lessen 

zijn min. 1x 1 ½  en max. 4 x 1 ½ uur. 

Achteraf wordt de door de leerlingen op de gegeven les en het leerproces gereflecteerd 

samen met de deelprojectleider/vakdocent. 

 

LOL en de Transparante School (TS) 

De omschrijving van de transparante school omvat de drie kernelementen:  

open leergemeenschap, betekenisvol leren en diversiteit/ begeleiding op maat. 

Open leergemeenschap: een leernetwerk voor leerlingen binnen (intern) de school 

maar ook daarbuiten (extern). Intern betrokken zijn docenten vanuit elk vakgebied. Er is 

een start gemaakt met Science en Beeldende Vorming. Dit wordt, naar wens van de 

deelprojectleider, komend schooljaar uitgebreid met Muziek en Dans. Wiskunde is in 

voorbereiding. Het is wenselijk dat collega’s vanuit elk vakgebied naar hun eigen 

curriculum kijken en bedenken wat door DVC-leerlingen kan worden doorgegeven via LOL-

lessen. Extern betrokken zijn basisscholen in en om Leiden. Diverse scholen hebben zich 

aangemeld.  

Betekenisvol leren: De leerlingen zijn meester van hun eigen leerproces doordat zij 

gestimuleerd worden om hun eigen leerproces te sturen door eigen inbreng en door de les 

achteraf te evalueren/ reflecteren 
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Diversiteit/ begeleiding op maat: Leerlingen krijgen de mogelijkheid om ervaringen 

buiten het reguliere curriculum op te doen door naar buiten te treden naar basisscholen en 

daar les te geven 

 

Onderzoeksvragen en hypothesen 

Op niveau 2: Wat is bij LOL volgens plan geïmplementeerd en wat niet en waarom? 

Op niveau 3: Wat zijn de effecten van deelname aan LOL voor de DVC-leerlingen? Bij deze 

vraag stelden we de volgende hypothesen op n.a.v. leerdoelen: 

Talentontwikkeling: de leerlingen hebben ontwikkeling meegemaakt in de competenties 

behorend bij “ik als docent” (communiceren, reflecteren, plannen & organiseren, 

presenteren en samenwerken). 

De specifieke leerdoelen zoals opgesteld voor het project LOL zijn behaald, te weten: 

1. De leerlingen kunnen stof uit eigen curriculum aanpassen aan 

basisschoolleerlingen. 

2. De leerlingen kunnen lesgeven aan basisschoolleerlingen d.m.v. een eenvoudige 

lesopzet. 

3. De leerlingen kunnen omgaan met onverwachte bijdragen en gedachten van jonge 

kinderen. 

4. De leerlingen kunnen opgedane kennis delen met leerlingen buiten de school. 

5. De leerlingen kunnen uitleggen wat de Transparante School inhoudt en wat hun 

bijdrage hieraan is. 

 

 

3. Methode 

Er zijn 3 leerlingenclusters onderzocht om de vragen op niveau 2 en niveau 3 te 

beantwoorden: de Techniekgroep (T), de Filosofiegroep (F), en de Dansgroep (D). Er zijn 

per cluster interviews gehouden met leerlingen die samen aan LOL hebben deelgenomen. 

Daarvoor is van te voren een leidraad gemaakt. Verder zijn aan deze leerlingen Learner 

Reports voorgelegd. De opzet daarvan is te vinden in het uitgebreide verslag. Er is ook een 

interview met de deelprojectleider gehouden. Geplande observaties hebben niet 

plaatsgevonden wegens roostertechnische problemen. 

 

 

4. Beschrijving niveau 2: implementatie 

De vraag was: Wat is volgens plan geïmplementeerd en wat niet en waarom?  

Het interview met de deelprojectleider geeft het volgende beeld van de implementatie:  

 De lessen verliepen goed  

 De voorbereiding was minimaal: het plan was 4 lessen aan voorbereiding, maar 1 

les en een evaluatie blijkt in de praktijk meestal genoeg  

 De deelnemende leerlingen en de basisschoolleerlingen waren enthousiast 

 LOL-lessen tijdens TOP-uren (uur waarin door experts korte cursussen worden 

gegeven) zijn niet te regelen 
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 Contact met basisscholen verloopt goed 

 

Uit de interviews met de clusters leerlingen komt het volgende naar voren: 

Techniek (n=3) 

 Totaal 6u: basischoolles van 2u, 1u leren vliegtuigjes vouwen, 1u evaluatie, 2 

lessen voorbereiding 

 De leraren mochten in elke klas 5 of 6 mensen aanwijzen… gemixte groep… 

groepje van 6 en groepje van 7 

 … dus dat stukje voorbereiding was voor jullie gedaan? Ja 

 Alles was duidelijk wat we (deelnemers deelproject) moesten doen. 

 Evaluatie met deelprojectleider gehad? Ja. 

Filosofie (n=6) 

 Totaal 2,5u: 2 lessen en evaluatie direct erna 

 (lesgegeven aan)  halve klas…(+/- 15 lln) 

 (contact met docent) van te voren…. tijdens les…evaluatie na afloop…bemoeide 

zich er niet mee (tijdens lesgeven) 

 …wist niet waar ik bij betrokken was, had moeten weten dat het onderdeel was 

van een groter geheel. 

 (over doelgroep) belangrijk dat project aangeboden wordt aan mensen die idee 

hebben dat ze les willen geven. 

 Jammer dat ik er zo laat mee in aanraking ben gekomen. 

Dans (n=3) 

 Geen voorbereidingsles…wel korte instructie….lesgeven werd geobserveerd door 

basisschooldocent….korte evaluatie 

 1e les gegeven: sommigen geen zin/ saai… 2e les: veranderingen (aanpassingen) zelf 

bedacht) 

 

Hieruit valt op te maken dat implementatie niet bij elke cluster op dezelfde manier 

plaatsvond. Het aantal lessen aan voorbereiding wisselt van 1 tot 2 lesuren en een 

evaluatie, wat in de praktijk voldoende blijkt te zijn. De lessen verliepen over het 

algemeen goed en één cluster heeft zelfs een tweede les aan de basisschoolleerlingen 

gegeven. De structuur van LOL was voor alle deelnemende leerlingen duidelijk, echter 

enkele deelnemende leerlingen gaven aan dat ze niet goed wisten in welk groter geheel ze 

betrokken waren (Transparante School). 

 

 

5. Beschrijving niveau 3: wat is er bij leerlingen bereikt? 

We beschrijven eerst wat leerlingen rapporteren op het gebied van Talentontwikkeling.  

Hebben ze ontwikkeling doorgemaakt in de competenties behorend bij “ik als docent” 

(communiceren, reflecteren, plannen & organiseren, presenteren en samenwerken)? 

 

Resultaten uit interviews met 3 clusters leerlingen: 
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 Techniek Filosofie Dans 

communiceren Ja (zie niveau 3 LOL 

specifiek) 

Ja (presenteren, orde 

houden, terugkoppeling 

naar klas) 

Ja (met 

deelprojectleider, 

leerlingen onderling en 

leerlingen basisschool) 

presenteren Ja (hebben les 

gegeven) 

Ja (info overbrengen) Ja (2x les gegeven) 

Reflecteren Ja (heel even 

evaluatie gehad) 

Ja (met docent 

terugkoppeling naar klas 

en achteraf met docent) 

Ja (evaluatie na 1e les en 

2e les toegepast) 

plannen en 

organiseren 

 Ja (in goede banen leiden, 

voorbereiden les) 

Ja (overleg over dans en 

over lesstructuur samen 

nagedacht) 

samenwerken Ja (in groepje 

gewerkt en ging 

goed) 

Ja/nee, maar ging niet 

helemaal ok: had eigenlijk 

beter kunnen 

samenwerken 

Ja (in groepje van 3 

samengewerkt) 

 

 

Over het bereiken van de specifieke leerdoelen van LOL zijn aan de leerlingen in de 

clusters ook vragen voorgelegd. In de interviews gaven de leerlingen de volgende reacties 

op de leerdoelen:  

1. De leerlingen kunnen stof uit eigen curriculum aanpassen aan 

basisschoolleerlingen. 

 T: …en we hebben 1u geleerd om vliegtuigjes te bouwen….(was speciale instructie, 

dus niet uit eigen curriculum) 

 F: ... Hebben samen met vakdocent dingen bedacht… vakdocent heeft het 

geopperd….filosoferen (wel eigen curriculum) 

 D: …dansje van dramadagen, toen bedacht voor de brugklasleerlingen ( wel binnen 

kader van school, dus eigen curriculum) 

2. De leerlingen kunnen lesgeven aan basisschoolleerlingen d.m.v. een eenvoudige 

lesopzet. 

 T: nee (geen lesplan gemaakt, denken dat dat ook niet hoefde), stukje inleiding 

waar de les over gaat was al gedaan 

 F: ja (hoe je zo’n les op moet bouwen… wel de structuur bepaald, voorbereiden 

van de les en stuk over structuur) 

 D: ja, maar alleen hoogstnoodzakelijke (1e les), 2e les bewust anders opgebouwd 

(warming up) 

3. De leerlingen kunnen omgaan met onverwachte bijdragen en gedachten van jonge 

kinderen. 
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 T: (hadden ze veel vragen?) nee, ze snapten het allemaal wel, ze deden het 

eigenlijk beter dan verwacht 

 F: ja, maar soms betreffende orde: 

…gingen eerste roepen… ik heb er maar twee (pepernoten)…. 

Het begon relatief rustig….jongens even luisteren… 

 Maar ook betreffende onverwachte bijdragen: 

Soms snapten ze iets niet…..of dan gingen ze totaal de andere kant op….. 

Leerproces tijdens het lesgeven zelf… als de leerlingen niet reageren zoals 

jij dacht dat ze zouden reageren, dan moet je wel kunnen improviseren. En 

dat is wel iets leerzaams. 

…. Diepgaander dan je denkt… wow ok dat die kinderen er zo over 

nagedacht hebben…maar soms ook zomaar joligheid. 

 D: ja, basisschoolleerlingen vonden het soms saai/ hadden geen zin 

Leerlingen hebben hierop aanpassingen kunnen maken in de 2e les (oudere 

leerlingen, meer meedoen om los te krijgen) en geïmproviseerd 

4. De leerlingen kunnen opgedane kennis delen met leerlingen buiten de school. 

 T: … geleerd om vliegtuigjes te bouwen… (en dat is geleerd aan de 

basisschoolleerlingen) 

 F: Niet echt kennis gedeeld , maar wel bewust gemaakt van rechtvaardigheid… 

 D: ja, (eigen) dans geleerd aan basisschoolleerlingen  

5. De leerlingen kunnen uitleggen wat de transparante school inhoudt en wat hun 

bijdrage hieraan is. 

 T: ? 

 F: ..wist niet waarbij ik betrokken was, had moeten weten dat het onderdeel van 

een groter geheel was… 

(bijdrage aan de school) .. nee niet echt, want het stond een beetje los van de 

school voor mijn gevoel… 

 D: ? 

 

In Learner Reports (n=6; gesloten vragen met open vraag naar reden) hebben de 

leerlingen ook aangegeven in hoeverre ze vinden dat de competenties communiceren, 

reflecteren, plannen & organiseren, presenteren en samenwerken versterkt zijn in LOL. 

Communiceren: 5 van de 6 leerlingen vinden dat ze geleerd hebben om iets aan een ander 

uit te leggen. Dat merkten ze tijdens het lesgeven. Eén leerling had zich niet goed 

voorbereid. Ook 5 van de 6 leerlingen vinden dat ze beter hebben leren presenteren.  

Reflecteren: alle leerlingen geven aan niet meer te zijn gaan nadenken over hun prestaties 

op school. De leerlingen vonden dat deze vraag niets met LOL te maken had. 

Plannen en organiseren: 2 van de 6 leerlingen geven aan dat ze beter hebben leren 

plannen omdat ze merkten dat hun lesvoorbereiding niet adequaat was. De andere 

leerlingen vinden dat plannen niets met LOL te maken heeft. 

Samenwerken:4 van de 6 leerlingen vinden dat ze beter hebben leren samenwerken. Deze 

leerlingen geven aan dat ze dat leerden tijdens samen lesgeven en samen beoordelen. 



 19

Tot slot leverde het Learner Report nog resultaten op die niet direct een antwoord zijn 

op de onderzoeksvragen, maar mogelijk wel relevant zijn voor het project LOL. Op de open 

vraag Wat heb je geleerd tijdens LOL? antwoordden de 6 leerlingen het volgende 

(categorieën gemaakt door docent-onderzoeker): 

 

 

  (N=6) 

Lesgeven niet makkelijk/ wel moeilijk 2 

Kinderen zijn leuk 1 

Hoe met kinderen om te gaan en hen goed les te geven 2 

Jonge kinderen anders dan leeftijdsgenoten 1 

 

De antwoorden op de vraag Wat heb je tijdens het project over jezelf geleerd?waren in de 

volgende categorieën onder te brengen: 

  (N=6) 

Niets, Kan geen orde kan houden 1 

Leuk om uit te leggen 2 

Kan met kinderen omgaan 1 

Leuk om met kinderen om te gaan (niet irritant) 1 

Ben geduldiger dan ik dacht 1 

 

Verder vond een ruime meerderheid (4 leerlingen) dat ze zich nu beter kunnen inleven in 

anderen. Dat bleek hen vooral in individuele contacten met basisschoolleerlingen. De helft 

van de leerlingen geeft aan dat zij ontdekt hebben wat zij leuk vinden. Zij noemen 

daarvoor verschillende redenen. 

 

 

6. Conclusie en evaluatie van deelproject en onderzoeksaanpak 

Ad niveau 2 

Als de beschrijving van het project zoals het bedoeld is, wordt vergeleken met het 

werkelijke verloop, dan kan geconcludeerd worden dat aan hieraan grotendeels is voldaan. 

Na een instructie/voorbereidingsles op het DaVinci College hebben de leerlingen hun 

kennis overgebracht aan basisschoolleerlingen in 1 of meer lessen. De deelnemende 

leerlingen moesten hier zelf een voorbereiding voor de te geven les  maken en het 

lesmateriaal verzorgen. Aansluitend heeft reflectie plaatsgevonden met de 

deelprojectleider en/of vakdocent. 

Echter moeten hierbij de volgende kanttekening gemaakt worden: 

Bij de lessen van techniek was de voorbereiding van de basisschoolleerlingen al deels door 

de basisschool zelf gedaan (‘er komt een les vliegtuigjes bouwen’), maar de instructie over 

het bouwen van de vliegtuigjes is door de deelnemende leerlingen wel geheel zelf gedaan. 

De deelnemende leerlingen van Filosofie geven aan dat ze niet goed een idee hadden van 
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het grotere geheel waaraan zijn deelgenomen hebben (deelproject, Transparante School) 

en zeggen het tevens erg jammer te vinden er zo laat mee in contact gekomen te zijn. 

 

Ad niveau 3: 

De hypothese in verband met talentontwikkeling luidde: de leerlingen hebben ontwikkeling 

meegemaakt in de competenties behorend bij “ik als docent” (communiceren, reflecteren, 

plannen & organiseren, presenteren en samenwerken). Uit de resultaten uit de interviews 

met leerlingen van de clusters en uit hun Learner Reports blijkt de hypothese positief 

bevestigd te worden. Alle beoogde competenties zijn volgens de leerlingen aan bod 

geweest tijdens deelname aan het deelproject. Alleen bij het leerlingencluster van techniek 

zijn geen uitspraken gedaan over de competentie plannen en organiseren. 

In vergelijking met de interviews, geven de Learner Reports een specifieker beeld van 

het aan bod komen van de competenties. De competentie reflecteren in de zin van “beter 

nadenken over mijn schoolprestaties” komt niet volgens de leerlingen niet aan bod. Allen 

vinden dat dat niets te maken heeft met LOL. Beter leren plannen is volgens tweederde 

van de leerlingen niet bereikt, maar volgens een derde van de leerlingen wel. Deze 

laatsten hebben dit ontdekt toen ze merkten dat ze slecht voorbereid waren, te laat met 

voorbereiden van de lessen waren begonnen en moesten beslissen hoe lang iets moest 

gaan duren. De competenties communiceren en presenteren komen volgens 4 van van 6 

de leerlingen zeker aan bod in de vorm van iets aan een ander uitleggen en in de zin van 

beter kunnen presenteren. Dit hebben deze leerlingen vooral ontdekt doordat het tijdens 

het lesgeven steeds beter ging. Tweederde van de leerlingen geeft aan dat ze hebben 

geleerd om beter samen te werken en dat werd duidelijk toen ze samen moesten 

beoordelen en samen voor de klas stonden. 

 

De hypothese over de specifieke leerdoelen van het project LOL lijkt bevestigd te worden 

gelet op wat de leerlingen daarover rapporteren. Uit de interviews is gebleken dat de 

deelnemende leerlingen stof uit hun eigen curriculum (of soms daarbuiten) hebben kunnen 

aanpassen aan basisschoolleerlingen (leerdoel 1). Het lesgeven aan basisschoolleerlingen 

is in alle gevallen uitgevoerd, echter heeft één van de drie leerlingenclusters geen lesplan 

gemaakt (leerdoel 2). Alle leerlingen hebben te maken gehad met onverwachte bijdrage en 

gedachten van de basisschoolleerlingen. Zij konden hiermee omgaan en als dit niet direct 

succesvol verliep, hebben ze hun reactie erop kunnen aanpassen (leerdoel 3). Alle 

leerlingen hebben les gegeven aan basisschoolleerlingen en hierbij is de opgedane kennis 

gedeeld met leerlingen buiten de school. Één van de drie deelnemende leerlingclusters had 

niet het idee kennis te delen, maar meer een soort bewustwording bij de 

basisschoolleerlingen teweeg te brengen. Het kan echter wel als kennis delen beschouwd 

worden binnen dit onderzoek (leerdoel 4). Tenslotte kan gesteld worden dat geen van de 

deelnemende  leerlingenclusters zich bewust was van deelname aan de Transparante 

School. Tijdens dit onderzoek is helaas verzuimd om de deelnemende leerlingen direct te 

vragen naar hun omschrijving van de Transparante School, hierover kunnen geen 

uitspraken gedaan worden (leerdoel5). 
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Uit de Learner Reports hebben we nog aanvullende resultaten gekregen. De leerlingen 

geven namelijk ook aan dat ze naast het leren lesgeven bijvoorbeeld ontdekt hebben dat 

kinderen eigenlijk best leuk zijn, hoe ze met kinderen om kunnen gaan en dat jonge 

kinderen heel anders zijn dan leeftijdsgenoten. Over zichzelf hebben de leerlingen 

uiteenlopende zaken geleerd, variërend van niets, kan geen orde houden, leuk om uit te 

leggen, kan met kinderen omgaan en ben geduldiger dan ik dacht. 

Hun eigen inlevingsvermogen is verbeterd. Dat hebben zij gemerkt tijdens individueel 

contact met de basisschoolleerlingen en een enkeling bedacht zelf: “wat zouden ze er van 

vinden?”. Tenslotte geeft de helft van de leerlingen te kennen dat zij door deelnamen aan 

LOL hebben ontdekt wat ze leuk vinden, omdat het lesgeven ze goed is bevallen of omdat 

ze graag over een onderwerp wilden vertellen. De andere helft heeft juist het 

tegenovergestelde ontdekt of doet het af als “niet ter zake”. 

 

Algemeen kan wat betreft de effecten van deelname aan het deelproject LOL 

geconcludeerd worden dat de leerdoelen grotendeels zijn behaald. Kleine problemen  zijn 

geconstateerd wat betreft het gebruiken van kennis uit het eigen curriculum of  juist 

erbuiten en het maken van een lesplan. De bewustwording van het deelnemen aan een 

project binnen het kader van de transparante school is voor zover bekend niet goed uit de 

verf gekomen. 

Terugblikkend op het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het deelproject LOL 

wat betreft implementatie grotendeels is verlopen volgens plan. De deelnemende 

leerlingen hebben allen een talentontwikkeling doorgemaakt in het merendeel van de 

competenties behorend bij de rol van “ik als docent” en vrijwel alle leerdoelen van LOL zijn 

door hen behaald. Observaties op de basisschool hadden deze conclusie kunnen valideren. 

Tenslotte kan vastgesteld worden dat LOL aan de kwalificaties voldoet die de Transparante 

School definieert en vanuit het onderzoeksteam worden voor de toekomst van LOL slechts 

enkele aanpassingen aanbevolen. 

 

 

7. Aanbevelingen 

Vanuit het perspectief van het uitgevoerde onderzoek valt voornamelijk aan te bevelen dat 

de bewustwording van het deelnemen aan LOL binnen het kader van de Transparante 

School meer aandacht verdient. Leerlingen dienen tijdens de introductielessen kennis te 

maken met het begrip van de Transparante School, zodat zij zodoende hun deelname aan 

LOL in een breder kader kunnen plaatsen. 

 

Tips van de leerlingen geciteerd: 

Tip 1: (over doelgroep)”… hoger dan 4e klas… mensen die denken PABO te gaan 

doen..engels gaan studeren… docentenopleiding gaan doen. Bij lager dan 4e klas is het wel 

leuk voor iedereen om mee te doen.” 

Tip 2:”dat het ook wordt aangekondigd aan mensen die misschien de PABO willen gaan doen.” 
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Tip 3:”eigenlijk zou het verplicht moeten zijn voor iedereen in de onderbouw en in de bovenbouw 

vrijwillig.” 

 

Tot slot nog enkele relevante citaten van leerlingen: 

 “….uitleggen als expert…., kennis delen, dat lijkt me leuk!” 

 “….ik zou toch liever iets volwassener mensen les geven, dat is wel bevestigd.” 

 “Als je competentiegericht onderwijs in de tweede/ derde klas zou krijgen, daar 

zou je echt veel aan hebben!” 
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II Creatief met kunst 

Onderzoek Deelproject Virtueel Museum. 

 

Docentonderzoeker: Renée van Velzen 

Begeleiding: Wouter Schenke en Sarah Blom 

 

 

1. Inleiding 

Het doel van het Virtueel Museum is dat leerlingen de kunst die zij gemaakt hebben voor 

het vak CKV online kunnen exposeren en uiteindelijk zelfs verhuren of verkopen. 

Leerlingen creëren zelf de virtuele omgeving waarin de kunst te zien is. Zij delen hun 

talenten met elkaar en met de buitenwereld en maken daarmee de school transparanter. 

De leerlingen zijn opgesplitst in een groep ICT-specialisten, die ook opgeleid worden op dit 

vlak in speciaal voor hen opgezette cursussen, en een groep creatieve vormgevers, de 

kunstenaars. Samen zijn zij de schakels die het project Virtueel Museum tot een geheel 

maakt. Het doel van dit onderzoek is antwoord kunnen geven op de volgende vragen op 

drie verschillende niveaus:  

 

Niveau 1: Beschrijving ontwerp deelproject zoals bedoeld 

Wat houdt het Virtueel Museum precies in en wat zijn de doelstellingen? 

Hoe past het Virtueel Museum binnen de Transparante School? 

Hoe richt het Virtueel Museum zich op talentontwikkeling? Welke competenties komen aan 

bod in het project? 

 

Niveau 2: Uitgevoerd deelproject 

Hoe is het deelproject Virtueel Museum geïmplementeerd? 

Hoe worden de doelen bereikt?  

 

Niveau 3: Talentontwikkeling bij leerlingen 

Welke talenten hebben de diverse betrokken leerlingen kunnen ontwikkelen dankzij hun 

deelname aan het Virtueel Museum? 

Welke aanbevelingen komen uit dit onderzoek? 

 

 

2. Niveau 1: Beschrijving deelproject zoals bedoeld 

Van september 2007 tot juli 2010 neemt het Da Vinci College in Leiden deel aan Expeditie 

Durven Delen Doen. Dit project van de VO-raad ondersteunt innovatie en 

kwaliteitsverbetering in het voortgezet onderwijs. Op het DVC ligt de nadruk binnen de 

Expeditie op de thema’s Talentontwikkeling en de Transparante School. Een van de 

deelprojecten die in het leven zijn geroepen n.a.v. de Expeditie is het project ‘Virtueel 

Museum”. In het deelproject “Virtueel Museum” creëren leerlingen een eigen virtuele 

museale omgeving, waarbij zij tevens de hierbinnen te plaatsen kunst ontwerpen en 
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vormgeven. Ook zijn zij er op den duur verantwoordelijk voor om het museum succesvol 

te laten draaien. Leerlingen kunnen op diverse wijzen bijdragen aan dit project doordat er 

verscheidene disciplines qua ICT, kunst en kunstpresentatie aan de orde komen. De 

leerlingen werken hierbij in teams (per specialisatie: creatieve vormgeving en ICT 

gerelateerde aspecten) aan verschillende competenties die nodig zijn voor het inrichten 

van deze virtuele omgeving; zowel de kunst als de virtuele omgeving zelf wordt door de 

leerlingen gemaakt. Het uiteindelijk streven is dat de kunst die hier is geplaatst ook kan 

worden gekocht of gehuurd door geïnteresseerden.  

De deelprojectleider heeft modules gecreëerd voor het vak CKV om de door leerlingen 

geproduceerde kunst langer houdbaar te maken en tentoon te stellen aan een groter 

publiek. Als innovatieve oplossing hiervoor bedacht ze een virtueel museum, dat leerlingen 

zelf opzetten op internet. Door dit online te presenteren maken de leerlingen ook op een 

andere wijze kennis met het internet dat binnen het huidige curriculum nog bijna alleen als 

naslagwerk wordt gebruikt. Ze leren in het project zelf hun eigen webpagina te maken – 

zeer actueel en essentieel voor de moderne ondernemer. De leerlingen zijn geselecteerd 

nadat zij zich hadden opgegeven voor het project tijdens de Quest-dag, vorig najaar. Op 

deze dag, die geheel in het teken stond van kennismaken met de Expeditie Durven Delen 

Doen, konden leerlingen zien welke projecten allemaal waren opgezet en als zij 

geïnteresseerd waren dan konden zij zich opgeven voor deelname aan het project.  

 

Doelstellingen deelproject 

Het doel van het project is dat deelnemende leerlingen zich door de activiteiten voor het 

aantoonbaar sterker ontwikkelen dan de niet-deelnemende leerlingen op de competenties: 

creativiteit, plannen, samenwerken, analyseren en presenteren. Zij doen dit door zelf een 

virtuele omgeving te ontwikkelen en hierin door leerlingen geproduceerde kunst in te 

plaatsen. In ieder deel van het project worden bepaalde competenties vereist, en 

leerlingen met talent in een onderdeel van het project kunnen zich hierin specialiseren en 

zo hun talent verder ontwikkelen.  

De leerdoelen hierbij:  

- Creativiteit: Zijn de leerlingen beter geworden op deze competentie? Hebben 

leerlingen beter leren vormgeven? Zijn zij zich bewust van hun ontwikkeling? 

Draagt het bij aan andere vakken?  

- Plannen: Is er een draaiboek gecreëerd? Kunnen leerlingen volgend jaar zo weer 

zelfstandig verder? 

- Samenwerken: Hoe hebben leerlingen dit geleerd? Is het duidelijk voor de 

leerlingen dat zij afhankelijk zijn van elkaar?  

- Analyseren: Hoe hebben leerlingen geleerd over de achtergronden van de 

geplaatste kunst? Hebben ze meer kennis verkregen over het opzoeken en 

analyseren van kunst? Gaan ze hier in andere vakken of hun latere carrière profijt 

van hebben? Zijn ze zich daar bewust van?  
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- Presenteren op het gebied van website vormgeving: Zijn de leerlingen na 

deelname in staat zelf een website te creëren en invulling te geven aan deze 

website? 

 

Uiteindelijk zal het duidelijk worden of de leerdoelen zijn behaald, omdat dit zichtbaar zal 

zijn op de website van het virtueel museum2. Als een schakel in de ketting niet goed 

werkt, dan zal dit namelijk direct effect hebben op de andere onderdelen. Een leerling 

heeft een leerdoel bereikt als de schakel waarvoor hij of zij verantwoordelijk is succesvol is 

in het gehele proces. De manier waarop de leerlingen de leerdoelen kunnen bereiken, is 

afhankelijk van de gestelde leerdoelen per leerling. Doordat dit deelproject zo veelzijdig is, 

heeft iedere leerling een eigen leercurve.  

 

Didactische aanpak 

Leerlingen die CKV volgen in 4 en 5 VWO en les krijgen van de docent zelf-ontwikkelde 

modules aangeboden. Dankzij de modules krijgen de leerlingen een goede basiskennis 

m.b.t. kunsthistorie en de te behandelen kunstdisciplines (theater, muziek, digitalisering, 

virtueel, tekst). Na het volgen van de modules, een lessenreeks waarin de diverse periodes 

uit de kunstgeschiedenis worden behandeld voor alle CKV-leerlingen, zouden de 

geselecteerde leerlingen tevens meer inzicht gekregen moeten hebben in de diverse 

aspecten die nodig zijn voor het succesvol laten draaien van een virtueel museum.  

     Het project gaat ervan uit dat wanneer een leerling veel talent blijkt te hebben voor 

een van de elementen die essentieel onderdeel uitmaken van de opzet van het virtuele 

museum, dat deze zich hierin kan specialiseren en zo extra ervaring ermee kan opdoen, 

om het talent verder te ontwikkelen en om te werken aan ervaring voor de naschoolse 

carrière; zo werken zij bijvoorbeeld aan hun portfolio voor een vervolgopleiding. Het 

onderzoek moet aan het licht brengen of de leerlingen inderdaad over voldoende kennis 

beschikken om het project zelf vorm te gaan geven, en of zij voordelen hebben van hun 

deelname ten opzichte van leerlingen die niet deelnemen aan het project. 

 

Waarde van het project 

Voor school en de leerlingen is de waarde van dit project niet gering, aangezien het een 

enorme motiverende factor kan zijn voor CKV-leerlingen die in de toekomst graag verder 

willen met kunst of met ICT. Zo kunnen creatieve leerlingen al aan hun portfolio werken, 

wat gunstig is voor een vervolgopleiding, en kunnen leerlingen die veel talent en interesse 

hebben voor de achterliggende ICT zich al verdiepen in het opzetten van hun eigen 

website. Voor school is het uiteraard belangrijk dat leerlingen hierdoor extra gemotiveerd 

worden naar deze school te komen. 

  

Hoe past het Virtueel Museum binnen de Transparante School? 

De drie kernelementen van “de Transparante School” zijn een Open Leergemeenschap, 

Betekenisvol Leren en Diversiteit/begeleiding van leerling op maat.  

                                                 
2 http://www.davincivirtueelmuseum.nl/vm/?Expeditie+DaVinci=Expeditie+DaVinci 
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Open Leergemeenschap 

Het deelproject draagt bij aan de Transparante School, omdat het de muren van de school 

figuurlijk weghaalt: de kunst die anders verscholen blijft achter de gevel van de school, 

wordt tentoongesteld op het voor iedereen toegankelijke internet.  

Door de modules wordt er voor alle deelnemende leerlingen een leernetwerk gecreëerd 

en het project is toegankelijk voor alle leerlingen. Iedere leerling draagt bij aan een 

gezamenlijk eindproduct, namelijk het complete virtuele museum.  

Kortom, de leerlingen delen hun talenten met elkaar en met de buitenwereld en maken 

daarmee de school transparanter. 

 

Betekenisvol leren 

Het project geeft leerlingen belangrijke competenties mee voor hun professionele carrière 

na school: creativiteit, plannen, samenwerken, analyseren en presenteren zijn 

competenties die in vrijwel iedere vervolgopleiding een belangrijke rol spelen.  

 

Diversiteit  

Het project richt zich op de leerling-rol: ‘ik als kunstenaar’, waarbij een breed scala van 

competenties aan bod komen. Leerlingen met talent in een onderdeel van het project 

kunnen zich hierin specialiseren en zo hun talent verder ontwikkelen. Zo zijn de leerlingen 

opgesplitst in een groep ICT-specialisten, die ook opgeleid worden op dit vlak in speciaal 

voor hen opgezette cursussen, en een groep creatieve vormgevers, de kunstenaars. 

Het project gaat ervan uit dat wanneer een leerling veel talent blijkt te hebben voor een 

van de elementen die essentieel onderdeel uitmaken van de opzet van het virtuele 

museum, dat deze zich hierin kan specialiseren en zo extra ervaring ermee kan opdoen, 

om het talent verder te ontwikkelen en om te werken aan ervaring voor de naschoolse 

carrière; zo werken zij bijvoorbeeld aan hun portfolio voor een vervolgopleiding.  

 

De hoofdvraag van het deelprojectonderzoek 

Draagt het deelproject “het Virtueel Museum” bij aan talentontwikkeling van leerlingen op 

een Transparante School?  

 

 

3. Methode van onderzoek 

Dit onderzoek laat zien of een creatief onderwerp zich laat meten, ondanks het ontbreken 

van cijfers ter beoordeling van het door de leerlingen geproduceerde werk. Tevens toont 

het aan dat onderzoek naar dit soort informatie ook op school gedaan kan worden, terwijl 

het geen standaard wetenschappelijke omgeving is. 

 

Meetinstrumenten 

- interviews met de leerlingen en de deelprojectleider 

- lesobservaties 
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- Learner Reports 

 

Hypotheses  

Creativiteit: Leerlingen zijn aantoonbaar beter geworden in het creëren van creatieve 

uitingen. 

Plannen: Leerlingen zijn in staat een draaiboek op te zetten voor continuïteit van het 

project in volgende jaren. 

Samenwerken: Leerlingen zijn beter in staat tot en zijn beter op de hoogte van het belang 

van samenwerken. 

Analyseren: Leerlingen zijn beter in staat kunst te analyseren. 

Presenteren: Leerlingen zijn beter in staat hun kunstuitingen vorm te geven en te 

presenteren aan een breed publiek. 

 

Procedure 

Na bestudering van de aanwezige informatie over het project heeft de docentonderzoeker 

drie keer de projectleider geïnterviewd om de ontbrekende informatie vanuit het 

perspectief van de deelprojectleider te horen, om zo het ontwerp van het onderzoek te 

kunnen schrijven (niveau 1). Aan de deelprojectleider werd een Learner Report voorgelegd 

om te zien wat haar verwachtingen waren voorafgaand aan het project. Daarna werd aan 

de hand van een vragenlijst nagegaan of het implementatieproces verliep zoals gepland 

(niveau 2), met vragen aan de leerlingen en aan de deelprojectleider. Vervolgens zijn er 

vijf lesobservaties uitgevoerd. Het observeren had tot doel een beter inzicht te krijgen van 

de aard van de werkzaamheden van de leerlingen, en de indeling en werkaanpak van de 

leerlingen te kunnen beoordelen.  

Aan het eind van het schooljaar is er onder de 10 deelnemende leerlingen van het 

ICT-aspect van het project het Learner Report uitgedeeld - waarin een combinatie van 

open en gesloten vragen gesteld werd. Dit om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van 

de perceptie van de leerlingen over het deelproject. Door een lage respons (3 van de 10 

leerlingen) is het onmogelijk een valide beeld te geven. Na meerdere pogingen om meer 

Learner Reports terug te krijgen (alle leerlingen kregen ook digitaal een kopie 

toegestuurd), en ook met de hulp van de deelprojectleider, zijn we er niet in geslaagd 

meer respons te krijgen. Vervolgens is er een afrondend interview gehouden met 4 van de 

10 deelnemende leerlingen van het ICT gedeelte van het project. De leerlingen werden 

geselecteerd op hun rol binnen het project; zij waren allen verantwoordelijk of deels 

verantwoordelijk voor het bouwen van een van de onderdelen van het virtuele museum, te 

weten website bouwen (templates en extensies) en het opzetten van de helpdesk.  

Tot slot is de deelprojectleider nog eenmaal geïnterviewd aan de hand van een vooraf 

opgestelde leidraad om een beeld te krijgen van de gang van zaken en de vorderingen van 

het project aan het eind van schooljaar 2008-2009. Deze interviews zijn vervolgens 

verwerkt en geanalyseerd. 
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4. Beschrijving niveau 2: implementatie 

In deze paragraaf volgen de resultaten van de deelvragen op niveau 2 – het 

implementatieproces - die gefilterd zijn uit de enquêtes onder de deelprojectleider en de 

leerlingen. De deelvragen hebben betrekking op het proces van implementeren van het 

project in het curriculum 2008-2009. Hieronder staat de bespreking opgedeeld per 

deelvraag: 

 

Ervaringen van de deelprojectleider:  

 Wat heeft de deelprojectleider allemaal gedaan? 

De projectleider heeft het project samen met extern ICT-expert in goede banen 

geprobeerd te leiden. Het bleek al snel in de loop van het schooljaar dat het project niet 

zonder slag of stoot op gang kwam. In september was nog niet geheel duidelijk of het 

project nu zou voortkomen uit het landelijke project “Multimediale Mythen” of dat het 

vanaf het begin  zou worden opgebouwd door de leerlingen van het Da Vinci College en 

een externe expert die de projectleider reeds in de arm had genomen om het project op te 

starten.  

In oktober werd gekozen voor het zelf opzetten van het Virtueel Museum, op 

voorwaarde dat er een externe expert zou worden aangetrokken, waaraan een bepaald 

kostenplaatje zat verbonden. In december kreeg de deelprojectleider groen licht voor het 

aanstellen van de externe expert, waarna het project pas echt kon opstarten. Uit het 

interview met de projectleider kwam naar voren dat het wel de intentie was dat het project 

aan het eind van het schooljaar echt klaar zou zijn en dat het virtuele museum ook in 

werking was.  

     Ondertussen waren er wel reeds leerlingen geselecteerd voor het project en deze 

leerlingen volgden net als al hun klasgenoten bepaalde modules voor het vak CKV die de 

project-leider had ontwikkeld, en die waren tevens essentieel voor deelname aan het 

deelproject.  

Na een introductieles van werknemers van ActiveWorld in november, een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in het maken van virtuele omgevingen, zijn de leerlingen aan de slag 

gegaan met het uitdenken van hun eigen Virtuele Museum.  

     De geselecteerde leerlingen zijn in het begin van 2009 aan de slag gegaan met het 

opzetten van het Virtueel Museum, na een duidelijke taakverdeling binnen de groep, 

waardoor alle facetten van het opbouwen van een virtuele omgeving aan bod kwamen: 

drie creatieve vormgevers, vijf template-bouwers, twee leerlingen die aan de extensies 

hebben gewerkt en twee leerlingen die het opzetten van de helpdesk als werkterrein 

kregen. Er zouden in eerste instantie rond de 45 leerlingen deelnemen aan het project, 

maar aangezien de technische vormgeving en daardoor de virtuele omgeving nog niet 

klaar waren, selecteerde de projectleider er uiteindelijk slechts twaalf leerlingen om vorm 

te geven aan het project.  

     Pas in het voorjaar van 2009 is de externe ICT-expert begonnen met het geven van 

lessen aan de geselecteerde leerlingen. Uiteindelijk hebben de leerlingen ca. tien lessen 

gevolgd en tevens heeft een van de deelnemende leerlingen lessen verzorgd aan zijn 
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groepsgenoten, omdat hij al een ervaringsdeskundige was qua bouwen van websites en hij 

zijn kennis wilde delen. In dit deel van het project is de rol van de projectleider wat minder 

evident geweest, en lag de begeleiding van de leerlingen meer in de handen van de 

externe expert. Hij is overigens voortijdig gestopt met het project uit wederzijdse onvrede 

over de gang van zaken.  

 

 Wat merken de leerlingen van de invoering van dit project?  

De leerlingen werden attent gemaakt op de invoering van het project via de Quest-dag die 

onder het mom van de Expeditie in september werd georganiseerd. Deze dag was een 

soort studiedag voor leerlingen, waarop geen normale lessen werden gegeven, maar waar 

de leerlingen spelenderwijs kennis leerde maken met de Expeditie Durven Delen Doen. 

Aangezien het project tijdens de rest van het jaar nogal wat strubbelingen heeft gekend, 

hebben de andere leerlingen niet veel gemerkt van de invoering ervan.  

 

 Hoe is de keuze gemaakt voor de onderdelen van het project? 

De deelprojectleider heeft ervoor gekozen de virtuele omgeving zelf op te bouwen, 

waardoor het project is opgedeeld in een ICT-gedeelte en een creatief gedeelte. Ze heeft 

zelf de begeleiding verzorgd voor de leerlingen die de creatieve vormgeving voor hun 

rekening namen. De externe expert heeft de ICT-leerlingen begeleid.  

 

 Wat verwacht de projectleider dat de leerlingen als meest interessant hebben 

ervaren? Wat het minst? Waarom verwacht zij dit? 

De projectleider verwachtte op voorhand dat de leerlingen het eigenhandig opzetten van 

een virtuele omgeving erg interessant zouden vinden. Ze verwachtte geen ongemotiveerde 

leerlingen, omdat het onderwerp waar zij zich mee bezig hielden ook daadwerkelijk het 

terrein van hun talent was. De leerlingen kozen zelf ervoor mee te doen aan dit project, 

met name omdat ze wisten dat ze ervaring konden opdoen en hun talent konden 

ontwikkelen. 

 

 Welke leerlingen zijn geselecteerd en op basis waarvan?  

De leerlingen konden zich opgeven tijdens de Quest-dag, waarop de Expeditie werd 

voorgesteld aan de kinderen. Na deze dag heeft de projectleider zelf de leerlingen 

geselecteerd die zij het meest talentvol, geschikt en gemotiveerd achtte voor deelname. 

 

 Hoeveel leerlingen zijn er geselecteerd? Hoe is de projectleider tot dit aantal 

gekomen?  

In eerste instantie hadden 45 leerlingen zich aangemeld voor deelname tijdens de Quest-

dag en de lessen CKV, en uiteindelijk is er een groep van twaalf leerlingen geselecteerd 

voor deelname. Dit aantal heeft zich verder uitgedund tot tien personen, omdat men tot de 

conclusie kwam dat het beter werkte als het team van leerlingen teruggebracht zou 

worden tot één creatieve vormgever in plaats van drie creatieve vormgevers. 
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 Wat heeft de projectleider geleerd dit jaar?  

Dat er in het eerste jaar veel ‘met vallen en opstaan’ is geleerd. Zo was de ICT-expert 

achteraf niet voldoende in staat om de leerlingen gemotiveerd te houden en ze dingen bij 

te brengen. De leerlingen gingen soms sneller in hun ontwikkeling en hadden soms meer 

kennis in huis dan de expert zelf. Dit leidde tot motivatieproblemen bij sommige leerlingen. 

 

Ervaringen van leerlingen tijdens de implementatie: 

 Wat hebben de leerlingen gemerkt van de implementatie van dit nieuwe project?  

De leerlingen hebben binnen zelfstudie-uren en andere tussenuren, maar ook na schooltijd 

aan het project gewerkt. 

Door deelname aan het project hebben de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen, 

met name de deelnemers aan het ICT-gedeelte van het project. Maar de leerlingen hebben 

lang moeten wachten voor ze aan de slag konden. Sommigen van hen verwoordden een 

probleem met de ICT-expert. Uit de interviews: “Meneer X leert absoluut niks over 

websites bouwen en ik heb af en toe zelfs het gevoel dat hij er zelf niet eens zo goed in is”, 

“Kon ik al”, “Iemand zei: volgens mij was het veel beter gegaan als je het allemaal zelf 

had gedaan”, “Maar wij zijn nu 10 weken bezig, we hebben echt nog steeds niks”). 

 

 Wat hebben de leerlingen als vernieuwend ervaren tijdens het meedoen aan het 

project (bijv. stof of manier van lesgeven)? 

Werken aan het bouwen van websites – iets wat normaal gesproken geen plek heeft in het 

curriculum. Ook heeft een leerling les gegeven aan andere leerlingen, omdat hij 

ervaringsdeskundige was en een toekomst in de informatica ambieert.  

 

 Wat waren de interessantste onderdelen van het project? Wat waren de minst 

interessante onderdelen? Waarom? 

Uit de interviews en de observaties kwam naar voren dat de leerlingen het aanleren van de 

vaardigheden om websites te bouwen (“werken met HTML en CSS is erg interessant”, 

“HTML vind ik leuk”) het meest interessant werden gevonden, maar leerlingen hadden 

liever meer gedaan tijdens het project. De lessen van de externe expert werden unaniem 

negatief beoordeeld door de deelnemende leerlingen. De lessen van de leerling werden 

daarentegen enthousiast ontvangen.  

De grootste frustratie zat in het feit dat de kennis van de externe expert als 

onvoldoende werd beschouwd (“De school is niet goed in het huren van professionals”, “De 

school had beter een leerling in kunnen huren”, “Meneer X leert absoluut niks over 

websites bouwen en ik heb af en toe zelfs het gevoel dat hij er zelf niet eens zo goed in 

is”). Ook op didactisch en pedagogisch vlak schoot hij te kort volgens de leerlingen 

(“Meneer X is dan ook iemand die daar niet goed mee om kan gaan, dus daarom is hij (i.e. 

een leerling die zich stoorde aan de manier van websites bouwen) er ook echt uitgestapt”). 

Volgens de leerlingen was de keuze voor de expert mede debet aan het feit dat het project 

niet opschoot. Ze hadden graag meer geproduceerd (“Maar wij zijn nu tien weken bezig. 
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We hebben echt nog steeds niks. Ik bedoel, als we met HTML bezig waren gegaan maar 

meteen waren begonnen dan hadden we misschien al meer gehad dan nu”).  

 

Uit de lesobservaties 

In deze paragraaf volgen de bevindingen uit de vijf lesobservaties van de 

docentonderzoeker. De eerste observatie betrof een les die gegeven werd door een van de 

leerlingen zelf aan vijf andere leerlingen die deelnamen aan het project. Deze les vond 

buiten schooltijd plaats, dus de leerlingen staken er hun vrije tijd in. Ze waren erg 

geïnteresseerd en hadden een actieve werkhouding. Tijdens dit uur werden de vijf 

leerlingen geïnstrueerd over het maken van templates; doordat een ieder achter een 

laptop zat, konden de leerlingen tegelijk luisteren en handelen. Uit een volgende 

observatie van deze door een leerling gegeven cursus was hetzelfde beeld op te maken: 

zeer geïnteresseerde leerlingen die heel actief meededen op hun laptop.  

De andere drie observaties betroffen lessen van de ICT-expert in de mediatheek, 

waarbij iedere leerling achter een pc zat, zodat de aangeboden theorie direct getest kon 

worden. De expert besprak op iedere bijeenkomst een van de onderdelen Templates, 

Extensies of Helpdesk. De leerlingen die zich niet bij het onderdeel dat die week besproken 

werd betrokken voelden, gingen zelfstandig aan de slag en luisterden vaak met één oor 

naar de gegeven uitleg – ze werden niet verplicht te luisteren naar de theorie. De 

leerlingen hielpen elkaar als iets niet duidelijk was en de expert liet de leerlingen vooral 

experimenteren, zonder duidelijk richting te geven aan de les, omdat hij van mening was 

dat de leerlingen meer hiervan zouden leren dan van het aanbieden van kale theorie. De 

leerlingen hadden over het algemeen een actieve werkhouding, maar er werd ook wel wat 

gerommeld omdat er weinig structuur was.  

 

 

5. Beschrijving niveau 3: Wat is er bij leerlingen bereikt?  

In de volgende paragraaf zijn de deelvragen uitgewerkt en per deelvraag beantwoord aan 

de hand van de uitkomsten uit interviews en Learner Reports met deelnemende leerlingen 

en de deelprojectleider. 

 

Vragen aan de leerlingen: 

 Wat hebben jullie geleerd over jezelf?  

Leerlingen hebben geleerd om websites te bouwen (“werken met html en css is leuk”, “ik 

heb geleerd dat ik werken met html en css leuk vind”) en het belang van goede onderlinge 

communicatie in het samenwerken (“ik heb geleerd dat ik samenwerken bij het ontwerpen 

van een design heel lastig vind, omdat je gewoon allemaal vooral je eigen ideeën wilt 

uitvoeren, en dan een compromis zoeken kan best lang duren”). 

 Wat hebben jullie geleerd door deelname aan het project? 

Twee van de drie leerlingen gaven hier te kennen dat de school er geen goed aan heeft 

gedaan om de externe ICT-professional aan te trekken. Een leerling antwoordt dat ze 

geleerd heeft dat onderlinge communicatie er belangrijk is “(ik heb geleerd dat het heel 
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belangrijk is dat iedereen goed met elkaar overlegd en dat iedereen op de hoogte wordt 

gehouden”). Tevens ervoer zij dat eigen initiatief belangrijk is (“Ik heb denk ik ook wel een 

beetje geleerd dat als je wilt dat er iets gebeurt, je echt zelf het initiatief moet nemen 

i.p.v. af te wachten tot andere dat doen”).  

 Wat hebben jullie geleerd over je eigen talenten? (per competentie) 

Samenwerken: 

Van de 3 respondenten van de Learner Reports gaven er 2aan dat deelname aan het 

project hun vaardigheden om samen te werken niet heeft verbeterd. Eén leerling echter 

wel. Bij het interview met de leerlingen antwoordde een leerling dat leerlingen meer 

kunnen bereiken als ze samenwerken dan ze in hun eentje zouden omdat ze in 

groepsverband hun producten kunnen presenteren. 

Plannen: 

De 3 leerlingen die de Learner Reports hebben ingevuld, gaven unaniem te kennen geen 

betere planner geworden te zijn na deelname van het project.  

Ook uit de interviews kwam niet duidelijk naar voren dat leerlingen aan deze competentie 

hebben kunnen werken.  

Creativiteit:  

Doordat het project tot het eind van het schooljaar zich voornamelijk bezighield met het 

creëren van de virtuele omgeving en dat onderdeel nog niet klaar was op het eind van het 

jaar, is het creatieve gedeelte van het project niet volledig aan bod gekomen. Deze 

vaardigheid is daarom ook niet besproken in de vragenlijsten of interviews met de 

leerlingen. 

Analyseren: 

Doordat het project tot het eind van het schooljaar zich voornamelijk bezighield met het 

creëren van de virtuele omgeving en dat onderdeel nog niet klaar was op het eind van het 

jaar, is het analytische gedeelte van het project niet aan bod gekomen. Deze vaardigheid 

is daarom ook niet besproken in de vragenlijsten of interviews met de leerlingen. 

Presenteren/ organiseren/ leiding geven: 

De 3 respondenten van de Learner Reports gaven allen aan dat ze niets hebben hoeven te 

presenteren tijdens het project en dat ze dus ook niet verbeterd zijn op dit vlak. Een 

leerling die deelnam aan het interview gaf wel aan zelf les te hebben gegeven en dat hij 

verrast werd door zijn eigen talent (“Ik ben veel beter in het beheren en begeleiden van 

projecten dan ik zelf dacht. Ik dacht dat ik daar absoluut niet goed in zou zijn maar het 

gaat me eigenlijk vrij goed af”). 

Qua organiseren hebben de 3 respondenten van de Learner Reports en de deelnemers 

aan het interview allen aangegeven niet op dit vlak actief te zijn geweest tijdens het 

project.  

De deelnemers aan het interview gaven aan dat leiding geven niet een van de 

algemene vaardigheden was die in het project aan de orde kwamen. Wel gaf een leerling, 

die zelf ook lessen verzorgde tijdens het project, aan dat hij wel degelijk heeft ontdekt dat 

hij leidinggevende capaciteiten in huis heeft. 
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 Welke andere talenten hebben jullie tijdens deelname aan dit deelproject ontdekt? 

Uit de interviews kwam vooral naar voren dat de leerlingen veel hebben geleerd op het 

gebied van websites maken; iedere leerling heeft hierbij zijn eigen werkvlak gehad, te 

weten: templates, extensies, helpdesk en design. Eén van de respondenten van de Learner 

Reports die aangeeft dat hij heeft leren omgaan met websites meldt ook: “[…] ik ben 

erachter gekomen dat ik veel beter ben met projecten beheren en begeleiden dan ik zelf 

dacht. Ik dacht juist dat ik daar absoluut niet goed in zou zijn maar het gaat me eigenlijk 

vrij goed af”. Ook het opzetten van een draaiboek wordt genoemd. En de leerling die 

rapporteert geleerd te hebben beter samen te werken, meldde zij dat eigen initiatief voor 

haar erg belangrijk is gebleken: “Ik heb ook geleerd dat als je wilt dat er iets gebeurt, je 

echt zelf het initiatief moet nemen i.p.v. af te wachten tot anderen dat doen”. 

 Wat denken de leerlingen mee te nemen naar hun professionele carrière? 

Uit de interviews kwam naar voren dat één leerling al zeker wist dat hij na zijn middelbare 

school informatica wilde gaan studeren, dus voor hem was het erg leuk om zijn reeds 

aanwezige kennis te delen met zijn medeleerlingen die nog niet in aanraking waren 

geweest met deze stof. Op deze manier kon hij al aan zijn CV werken, en de anderen 

kunnen vaardigheden meenemen op ICT gebied die later nog van pas kan komen. Voor de 

creatieve vormgevers van het project, hoewel die nog niet al te veel ruimte hebben 

gekregen in het project tot dusverre, is het geleverde werk te plaatsen in hun portfolio, 

wat weer handig is voor hun vervolgopleiding.  

 

De volgende vragen zijn gesteld aan de deelprojectleider, om in beeld te brengen wat zij 

voor verwachtingen had en om te gebruiken als vergelijkingsmateriaal met de antwoorden 

van de leerlingen, om zo te kunnen concluderen of haar beeld een reëel beeld bleek van de 

leerlingen. 

 Wat was het startpunt van de leerlingen op het vlak van creativiteit?  

De deelprojectleider gaf aan dat het startpunt van de leerlingen voor allen gelijk is, 

namelijk alles wat ze tot dan toe hebben gemaakt aan digitaal beeldmateriaal voor het vak 

CKV.  

 Welke talenten hebben significant meer tot ontplooiing kunnen komen door het 

deelproject dat anders in het normale curriculum veel minder aan bod was 

gekomen?  

Dit deelproject heeft voor het eerst werken met websites in het schoolbestaan van de 

deelnemende leerlingen gebracht. Tot dusverre heeft het bouwen van websites nog geen 

eigen rol binnen het curriculum, maar met dit project hoopt de deelprojectleidster daar 

verandering in te brengen. 

 Zijn de prestaties van de leerlingen duidelijk beter ten opzichte van leerlingen die 

het deelproject niet hebben gevolgd?  

Aangezien het deelproject nog niet volledig op gang was aan het eind van het schooljaar, 

is hier nog niets over te concluderen. 
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6. Conclusie en evaluatie deelproject en deelonderzoek 

Ad deelproject 

In deze paragraaf volgen de conclusies met betrekking tot de door de deelprojectleider 

gestelde leerdoelen. Deze leerdoelen zijn gelieerd aan de competenties waarvan de 

deelprojectleider van tevoren verwachtte dat de leerlingen zich op zouden ontwikkelen, te 

weten: creativiteit, plannen, samenwerken, presenteren en analyseren. M.b.t. de 

competenties creativiteit, plannen, presenteren en analyseren, stellen de leerlingen over 

de gehele linie dat zij zich niet hebben verbeterd. De reden hiervoor is dat deze onderdelen 

van het project niet aan de orde waren gekomen en daardoor dus ook de gestelde 

leerdoelen onhaalbaar bleken.  

     Alleen over de competentie ‘samenwerken’ waren de meningen verdeeld. Een klein 

gedeelte gaf aan wel degelijk vaardiger te zijn geworden op dit gebied, maar de 

meerderheid gaf aan niet beter te zijn geworden op dit vlak, omdat ze het al konden of 

niet merkten dat zij er beter in waren dan voorafgaand aan het project.  

     Concluderend kan gezegd worden dat de leerlingen het merendeel van de gestelde 

leerdoelen aan het eind van het schooljaar niet gehaald hebben. Dit kan te wijten zijn aan 

het moeizame verloop van de implementatie: het project was vertraagd opgestart en er 

waren problemen met de extern aangetrokken ICT-expert. Deze ontwikkelingen hebben 

ervoor gezorgd dat het project flink achterliep op de planning. 

Vooraf was ingeschat dat de leerlingen zich zouden hebben verbeterd op de 

competenties waar hun talenten lagen. Achteraf bekeken heeft het project niet die fase 

bereikt, waarin dit mogelijk was. De leerlingen hebben uiteindelijk te weinig kunnen 

werken aan het uiteindelijke doel – het virtuele museum - en hebben lang moeten wachten 

op het moment dat zij daadwerkelijk in actie mochten komen om de basiskennis voor een 

virtuele omgeving op te doen. 

Toch zijn de leerlingen over het algemeen nog steeds positief over de uiteindelijke 

doelen van het project Virtueel Museum en ze vonden het leuk om websites te bouwen. Dit 

blijkt al uit het feit dat ze meer kennis naar de ICT-lessen komen dan de ICT-expert vooraf 

had ingeschat en ook meer willen leren dan aangeboden werd.  

Het overleg tussen de deelproject-leider en de extern ingehuurde expert verliep 

moeizaam. Nog een obstakel in het project was het feit dat de deelprojectleider 

roostertechnisch onmogelijk aanwezig kon zijn tijdens de ICT-lessen, omdat zij dan les gaf. 

Wellicht is hierdoor ook de nadruk teveel op de ICT-kant te komen liggen, waardoor het 

creatieve aspect enigszins uit oog verloren werd. 

  

Ad onderzoek 

Slechts weinig Learner Reports zijn ingevuld (3 van de 10). Het lukte de 

docentonderzoeker niet om de andere leerlingen te bereiken om alsnog het Learner Report 

in te vullen. Wellicht had een klassikale afname wat meer gegevens opgeleverd. Er is geen 

interview afgenomen met de extern ICT-expert over zijn visie over het vastlopen van het 

project.  
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Een nevendoelstelling van dit onderzoek was te laten zien of een creatief onderwerp 

zich laat meten, ondanks het ontbreken van cijfers ter beoordeling van het door de 

leerlingen geproduceerde werk. In de uitvoering van het onderzoek is er weinig aandacht 

geweest voor de creativiteit van de leerlingen, waarschijnlijk ook omdat het deelproject 

zich uiteindelijk vooral bleek te richten op ICT-componenten van het project en minder op 

de creatieve aspecten. Het inhoudelijk doel, dit is het bouwen van een Virtueel Museum 

(=specifiek soort website) lijkt plaats te hebben gemaakt voor het bouwen van een 

website (ongeacht de inhouden daarvan). Zowel het deelproject maar ook het 

deelonderzoek lijken hierdoor de uitgangspunten t.a.v. de competentie “creativiteit” uit het 

oog te zijn verloren. 

 

 

7. Aanbevelingen 

De ICT-lessen en CKV-lessen moeten beter op elkaar afgestemd worden. Van meet af aan 

moet duidelijk zijn dat de websites gebouwd worden om de creatieve producten van de 

leerlingen te tonen. Daarnaast had de projectleider de ICT-lessen beter moeten 

‘monitoren’. Zo had zij bijvoorbeeld de leerlingen kunnen ondersteunen en beoordelen of 

de lessen vruchten afwierpen; wellicht had zij eerder kunnen ingrijpen als zij wel getuige 

was geweest van het verloop van de lessen.  

      Tot slot is de tijdsplanning van de deelprojectleider wellicht iets te optimistisch 

geweest. Hierdoor heeft het project niet de hoge verwachtingen kunnen waarmaken, 

terwijl het nog steeds volop potentie en kans van slagen heeft. 

      Als de betrokkenen rekening kunnen houden met de bovenstaande punten, dan kan de 

positieve lijn worden ingezet en zal het project kunnen voortborduren op de basis die vorig 

jaar gelegd is. Het project is zeker niet mislukt, ondanks het feit dat de gestelde leerdoelen 

nog niet gehaald zijn. Het project is traag op gang gekomen, met hobbels op de weg, maar 

kan nu alsnog vol gas vooruit.  
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III Onderzoek naar het Expeditie Da Vinci deelproject  “BASMA 

uitwisseling met Marokko 

 

Docentonderzoeker: Elise J.H. Baardman 

Begeleiding: Wouter Schenke en Sarah Blom 

 

 

1. Inleiding 

Het doel van het DDD-expeditie deelproject “BASMA uitwisseling met Marokko” is 

leerlingen uit Nederland en Marokko met elkaar kennis te laten maken en inzicht te geven 

in de leefwereld van de ander en zo vooroordelen of gebrek aan kennis over en weer te 

bestrijden. Daarnaast hoopt het project een grote impact op leerlingen van Marokkaanse 

afkomst te hebben; de leerlingen in Nederland leren het huidige Marokko, dat zij alleen 

kennen van hun vakanties, beter kennen en met andere ogen te zien, wat een positieve 

invloed kan hebben op hun identiteitsontwikkeling. De leerlingen in Marokko aan de andere 

kant krijgen een reëler beeld van Nederland dan hun wellicht is voorgespiegeld door 

familie/vrienden uit Europa.  

De deelprojectleiders, beiden docent Frans op het Da Vinci College (DVC), behandelen 

het thema ‘burgerschap en identiteit’. Het wederzijdse inlevingsvermogen van de 

leerlingen zou hierdoor moeten groeien. Op het DVC zullen de leerlingen één of meerdere 

inzamelingen van bijvoorbeeld tweedehands kleding leren organiseren. Daaruit moet de wil  

groeien om anderen te helpen. Bovendien is de verwachting dat er milieu bewustzijn wordt 

gecreëerd bij de deelnemende leerlingen of dat het bij hen toeneemt, en dat interesse voor 

het eigen toekomstperspectief gewekt wordt. Bij alle subthema’s en acties die er 

ondernomen worden hoort passend taalgebruik in de doeltaal, zo bouwen de leerlingen 

hun Franse vocabulaire verder op. Aangezien zij voor dit deelproject regelmatig leren en 

werken in een elektronische leeromgeving, werken zij tevens aan hun ICT-kennis en –

vaardigheden.  

 

Het doel van dit onderzoek is antwoord kunnen geven op de volgende vragen op drie 

verschillende niveaus:  

Niveau 1: Beschrijving project  zoals bedoeld 

o Wat houdt “BASMA uitwisseling met Marokko” in en wat zijn de doelstellingen? 

o Hoe past BASMA binnen de Transparante School? 

Niveau 2: Uitgevoerd project 

o Hoe is BASMA geïmplementeerd? 

Niveau 3: Talentontwikkeling bij leerlingen 

o Wat is er bij de leerlingen bereikt? 

o Welke aanbevelingen komen uit dit onderzoek? 

 

2. Niveau 1: Beschrijving BASMA zoals is bedoeld. 

 Wat houdt het deelproject “BASMA uitwisseling met Marokko” in? 
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Vanaf 2000 heeft het IKV, samen met de NKSR, het e-mailproject ‘Sharing Stories’ 

georganiseerd, met als thema ‘mensenrechten’. Aan dit succesvolle project is eind 2005 

een einde gekomen. Het Ministerie van OC&W heeft CPS gevraagd om, in samenwerking 

met het IKV Pax Christi, een vervolgproject te organiseren voor 20 VO-scholen in Marokko 

en Nederland, met een vergelijkbaar thema, namelijk ‘(internationaal) burgerschap’ en 

identiteit.” Een docent Frans op het DVC Kagerstraat heeft dit project geïnitieerd.  

 

Wat zijn de leerdoelen? 

Doel van het project is leerlingen uit verschillende landen/culturen met elkaar kennis te 

laten maken en inzicht te geven in de leefwereld van de ander (de interculturele dialoog) 

en zo vooroordelen of gebrek aan kennis over en weer te bestrijden. Daarnaast hoopt het 

project een grote impact op leerlingen van Marokkaanse afkomst te hebben; de leerlingen 

in Nederland leren het huidige Marokko, dat zij alleen kennen van hun vakanties, beter 

kennen en met andere ogen te zien, wat een positieve invloed kan hebben op hun 

identiteitsontwikkeling. De leerlingen in Marokko aan de andere kant krijgen een reëler 

beeld van Nederland dan hun wellicht is voorgespiegeld door familie/vrienden uit Europa.”  

Het thema ‘burgerschap en identiteit’ wordt behandeld aan de hand van lessen over 

mensenrechten, democratie, grondwet, etc. Zo verkrijgen de leerlingen niet alleen meer 

kennis daarover, maar ook is het de bedoeling dat zij gaandeweg meer begrip voor de 

andere cultuur cultiveren en andere denkwijzen leren respecteren. Het wederzijdse 

inlevingsvermogen van de leerlingen zou moeten groeien. Bij alle subthema’s en acties die 

er ondernomen worden hoort passend taalgebruik in de doeltaal, zo bouwen de leerlingen 

hun Franse vocabulaire verder op. Aangezien zij voor dit deelproject regelmatig leren en 

werken in een elektronische leeromgeving, werken zij tevens aan hun ICT-kennis en –

vaardigheden.  

De projectleiders hebben er bewust voor gekozen om leerlingen twee jaar lang deel 

te laten nemen aan hun deelproject, opdat zij op hun beurt andere nieuwe leerlingen 

kunnen inleiden op de inhoud en werkwijze. Derhalve wordt er ook naar gestreefd de 

deelnemende leerlingen uit een klas voor zover mogelijk bij elkaar te houden voor het 

tweede jaar voor deze twee deelprojectleiders. Om de betrokkenheid van de deelnemers in 

praktijk te zetten wordt er ook gewerkt aan diverse inzamelacties.  

 

Waaraan kun je zien dat een leerling een leerdoel heeft bereikt? 

Of de leerdoelen zijn behaald is af te leiden uit het inlevingsvermogen van de leerlingen en 

of de manier waarop zij praten over de Marokkaanse en/of andere culturen. De 

projectleiders verwachten het succes van het project af te leiden uit hoe enthousiast de 

leerlingen gewerkt hebben aan een (inzamel-)actie. De projectleiders verwachten ook 

toenames in de talenten en competenties van de leerlingen (verbeteren eigen talenten, 

vergroten zelfkennis, denken aan eigen toekomst perspectief, verbeteren Franse 

taalvaardigheden en ICT-vaardigheden).  

 

Wat is de interventie, didactische aanpak binnen het project? 
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Concreet worden er op het DVC binnen het schoolvak Frans een aantal lesuren (5-8 

contacturen per maand) besteed aan het thema “burgerschap en identiteit”, middels de 

lessen die door het CPS zijn samengesteld. Het aantal contacturen dat er per maand 

besteed wordt aan het deelproject BASMA fluctueert steeds, omdat het deelproject nog 

vorm moest krijgen. In het schooljaar 2007-2008 kregen een 3havo-klas en een 3vwo-klas 

voor het eerst de gelegenheid om deel te nemen aan het deelproject. Dit schooljaar 2008-

2009 krijgt het een vervolg in het vierde leerjaar in dezelfde klassen die eerder 

deelgenomen hebben. Bovendien wordt er nu toe gewerkt naar een fysieke uitwisseling 

met Marokko, open voor degenen die het willen. Eén docent geeft les aan 29 vwo-4 

leerlingen, en een tweede docent geeft les aan 31 vwo-3 leerlingen en 25 havo-3 

leerlingen.  

Van tevoren worden er een aantal subthema’s binnen burgerschap in overleg 

geselecteerd door de docenten van de deelnemende scholen uit beide landen. Een lijst van 

deze subthema’s is te vinden op de website www.sharingstories.nl. Zowel de leerlingen in 

Nederland als de leerlingen in Marokko behandelen dan dezelfde onderwerpen eerst met 

hun eigen docent en later communiceren ze daarover met elkaar via de website per e-mail, 

met de webcam, of via Skype, videoconferencing, Facebook, etc. Op Facebook wordt alles 

nog eens op informelere wijze behandeld, de communicatie vindt er veel vrijer plaats. De 

docenten nemen er ook regelmatig een kijkje en merken dat binnen hun discussiegroep de 

leerlingen er écht de behandelde stof nog eens met elkaar bespreken.  

 

 Hoe past BASMA binnen de Transparante School? 

De drie kernelementen van “de Transparante School” zijn een Open Leergemeenschap, 

Betekenisvol Leren en Diversiteit/begeleiding van leerling op maat. 

Open Leergemeenschap: 

Er is contact gezocht met scholen uit een ander land (Marokko); de deelprojectleiders zijn 

samenwerking aangegaan met externe bureau CPS en geschikte partnerscholen, studenten 

Antropologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn de school binnengehaald en 

hebben het startjaar van het deelproject BASMA in 2007-2008 onderzocht, en er wordt 

gewerkt aan ouderavonden waarop deelnemende leerlingen hun ouders kunnen informeren 

over wat zij hebben geleerd over Marokko. 

Betekenisvol Leren: 

 Samenhang tussen leerstof en beroep en/of maatschappij. Leerlingen breiden hun 

Franse vocabulaire uit en passen hun ICT-kennis en –vaardigheden toe bij het 

verkennen van een andere cultuur. Door directe en begeleide communicatie tussen 

leeftijdsgenoten uit twee landen, verkrijgen beide groepen meer kennis over elkaar(s) 

(culturen). De verwachting is dan niet onredelijk om aan te nemen dat deze jonge 

mensen door dit deelproject óf milder tegenover de andere cultuur komen te staan 

en/óf zich daar zelf voor in willen zetten om een stukje van de andere maatschappij 

naar eigen vermogen beter te maken. Daarbij leren ze om hun nieuw verworven 

kennis en vaardigheden daadwerkelijk in te zetten voor tastbare projecten zoals 

inzamelacties, waarvoor zij formeel en passend leren communiceren in een vreemde 
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taal. Al doende ontstaat er meer begrip voor waar kennis en vaardigheden toe kunnen 

dienen, dus dat zij samenhang leren inzien in het geheel. Daarnaast leren zij beseffen 

dat zij nog meer kunnen doen met hun talenten en zaken waarover ze enthousiast 

zijn. Dit kan aanleiding vormen bij de keuze van een vervolgstudie of studierichting, of 

de sector waarin ze willen gaan werken. 

 Leerlingen zijn meester van hun eigen leerproces. Op Facebook kunnen leerlingen nog 

eens vrijuit reflecteren op de behandelde stof. In die elektronische omgeving kunnen 

zij vrij kiezen met wie, wanneer, hoelang zij waarover willen communiceren. Wat zij 

verder willen organiseren/ondernemen is haast onbeperkt. De mogelijkheden uit 

overleg en vrije discussie zijn niet gering. 

Diversiteit/begeleiding van leerling op maat: 

Het Frans van iedere leerling wordt individueel nagekeken. Leerlingen zoeken uit zichzelf 

meer contact met de vakdocent om er zeker van te zijn dat wat zij communiceren in 

correct Frans is. Er is sprake van meer begeleiding dan in het reguliere curriculum, omdat 

de docenten Frans de leerlingen intensiever begeleiden in daarbij komende projecten zoals 

inzamelacties en dergelijke. Ook omdat de leerlingen met hun docenten in projectverband 

het Frans toepassen in de praktijk, worden er actief vragen gesteld. Anders dan bij het 

taalvak Frans gebruiken de leerlingen ook hun kennis die zij verkrijgen bij de andere 

vakken zoals geschiedenis of maatschappijleer, bij het deelproject in hun omgang met een 

andere cultuur en/of in hun poging om een stukje bij te dragen aan die andere (kleding 

inzamelactie) of de eigen maatschappij (milieu bewustzijn, interesse voor het eigen 

toekomstperspectief leidt tot mogelijk betere studie-/beroepskeuze). Vanzelfsprekend 

wordt hierbij nog meer beroep gedaan op leerlingen hun ICT-kennis en –vaardigheden dan 

bij een pure taalvak, en een belangrijk verschil is dat hun normen en waarden gevoel 

wordt aangesproken.  

 

Welke competenties komen terug in de leerdoelen? 

Deze 7 competenties komen terug in de leerdoelen:  

 kritisch zijn (bij voorgeschotelde informatie) 

 instructies en procedures opvolgen (bij de opdrachten van CPS en van de docenten) 

 plannen en organiseren (van opdrachten, acties) 

 samenwerken (met leeftijdsgenoten aan opdrachten en acties) 

 communiceren (in een andere taal, doelgericht, formeel, passend, in correct Frans) 

 reflecteren (op eigen denkwijze/houding ten opzichte van een andere cultuur en de 

eigen cultuur) 

 presenteren (van verworven kennis en overdragen van waardevolle ervaringen) 

 

De hoofdvraag van het deelprojectonderzoek 

Draagt het deelproject “BASMA uitwisseling met Marokko” bij aan de talentontwikkeling 

van leerlingen op een Transparante School? 

Naar verwacht gaan de deelnemers burgerschapscompetenties verder ontwikkelen en dat 

hun attitudes zullen veranderen; denk aan kritisch zijn, plannen en organiseren, 
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samenwerken, communiceren en reflecteren. Het project zou de leerlingen bewegen om 

zich te interesseren voor facetten van die vreemde cultuur waar zij anders niet aan zouden 

denken (i.e. kritischer omgaan met voorgeschotelde informatie).  

 

 

3. Methode van onderzoek 

Meetinstrumenten 

 observaties in klassen 

 interviews met deelprojectleiders en leerlingen 

 voortgangsgesprekken met deelprojectleiders 

 vragenlijst Burgerschapscompetentie (aangepaste versie) 

 Learner Reports 

 

Procedure 

 Het implementatieplan wordt met medewerking van de deelprojectleiders volledig  

omschreven. In voortgangsgesprekken en observaties wordt nagegaan in hoeverre het 

implementatieproces volgens plan verloopt. 

 In de klas worden globale observaties uitgevoerd om onder andere na te gaan of de 

leerlingen zich inderdaad houden aan de werkvormen (beschrijving niveau 2). 

 Vragenlijst Burgerschapcompetenties: Tussen 26 januari en 13 februari 2009 is er een 

vragenlijst burgerschapscompetenties bij de deelnemende klassen 3A (VWO) en 3D 

(HAVO). Dezelfde vragenlijst is ook afgenomen bij de niet-deelnemende klassen 3C 

(VWO) en 3F (HAVO). Als eindmeting is in juni 2009 dezelfde vragenlijst 

burgerschapscompetenties afgenomen bij de deelnemende klassen 3A(VWO), 

3D(HAVO), 4B(VWO) en bij de controle klassen 3C(VWO), 3F(HAVO) en 4A(VWO).De 

vragen gaan over de houding (reflectie en attitude) van de leerlingen ten opzichte van 

andere culturen en hun maatschappelijke betrokkenheid. Het invullen van de 

vragenlijst duurt ca. 15 minuten. 

 Het Learner Report is in juni 2009 afgenomen bij alle leerlingen in de deelnemende 

klassen 3A(VWO), 3D(HAVO) en 4B(VWO). 

 Interviews worden afgenomen bij de deelprojectleiders en een paar deelnemende 

leerlingen. 

 

 

4. Beschrijving niveau 2: implementatie 

Resultaten uit de interviews: Wat is wel c.q. niet geïmplementeerd?  

Wel geïmplementeerd (afgeleid uit de interviews met projectleiders en leerlingen): 

 De deelprojectleiders hebben gedurende het schooljaar 2008-2009 samen wekelijks 

overleg. Deze aanpak wordt positief beoordeeld.  

 De eerste helft van het beoogde aantal lessen (leshoofdstukken) van CPS is 

uitgevoerd.  
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 2 leerlingen uit klas 3A (van huis uit Marokkaans) hebben via Facebook contact 

gezocht met verschillende leerlingen in Marokko en zij hebben hun bevindingen  

gedeeld met hun klasgenoten. 

 Qua aantal BASMA-uren was het plan om in het 3e leerjaar 5 contacturen per maand te 

halen, en in het 4e leerjaar 8 contacturen per maand. Hiervan zeggen leerlingen dat zij 

in het schooljaar 2008-2009 in totaal 6 lessen hebben besteed aan BASMA. Daarvan 

zijn 3 lessen besteed met de laptop en in de mediatheek.  

 In het schooljaar 2008-2009 heeft klas 3A circa 4 lesuren besteed aan BASMA. 

 De keuze in de onderwerpen en/of lessen uit het aanbod van het CPS is als volgt tot 

stand gekomen. De projectleiders hebben rekening gehouden met het niveau Frans 

van hun leerlingen (niet te moeilijk beginnen) en het feit dat een aanzienlijk deel 

hiervan een Marokkaanse achtergrond heeft. Zij schatten in dat bepaalde onderwerpen 

te gevoelig zouden liggen. 

 

Niet geïmplementeerd (afgeleid uit de interviews) 

 De partnerklas in Marokko van klas 4B heeft tot ongeveer april 2009 geen toegang tot 

computers gehad. Het CPS heeft ervoor moeten zorgen dat de partnerklas toegang 

kreeg tot computers en internet.  

 De geïnterviewde leerlingen uit 4B zeggen ongeveer drie keer in het hele schooljaar te 

hebben besteed aan BASMA.  

 Er is naar de leerlingen toe wel gecommuniceerd over een mogelijke fysieke 

uitwisseling, maar er is geen datum vastgelegd. Toen de projectleiders het gevoel 

kregen dat hun aanvankelijke plannen niet helemaal haalbaar waren, hebben zij dit 

niet met de leerlingen besproken. 

 De tweede helft van het beoogde aantal lessen te besteden aan BASMA is komen te 

vervallen om de te behandelen stof voor de toetsen Frans af te krijgen.  

 In klas 3A is er niet in een BASMA-lesuur gewerkt aan contact leggen met mensen uit 

Marokko via Facebook. 

 Er zou in eerste instantie gewerkt worden met de Sharing Stories website, maar in 

2008-2009 heeft het CPS in november, dus nadat het project al begonnen was, 

besloten over te stappen naar Facebook. Alle leerlingen laten aanmelden en toevoegen 

aan de groep op Facebook heeft extra tijd gekost. 

 De docent Frans heeft discussies over gevoelige onderwerpen die direct de achtergrond 

van allochtone leerlingen raken, vermeden. Maatschappelijke discussies leiden vindt zij 

meer een onderdeel van de vakken Maatschappijleer en Geschiedenis. De docent stelt 

dat het belangrijkste wat leerlingen van BASMA moeten leren is hun meningen en 

opmerkingen over een andere cultuur te nuanceren. Bij de lagere klassen merkt ze nog 

niet dat de leerlingen op dit niveau kunnen nadenken.  

 

Conclusie uit de interviews over het verloop van het project: 

Omdat de schoolleiding van de partnerschool in Marokko haar docenten niet voldoende 

toegang heeft verleend tot ict-voorzieningen, heeft het project BASMA op het DVC veel 
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vertraging opgelopen. Het gevolg hiervan is dat er geen continuïteit zat in het contact 

tussen de leerlingen uit beide landen. Ten tweede hebben de leerlingen in het schooljaar 

2008-2009 slechts de helft van het aantal vooraf geplande lessen kunnen afronden, omdat 

de klassen van beide landen op elkaar moesten wachten om dezelfde onderwerpen te 

behandelen en te bespreken via internet. 

Tijdens en aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben de deelprojectleiders het 

implementatieplan beoordeeld als bijna geheel niet volgens plan uitgevoerd. De 

deelprojectleiders menen dat er met name structurele aanpassingen nodig zijn om de 

gestelde einddoelen in het eerste ontwerp het komende schooljaar wel te halen en de 

fysieke uitwisseling te realiseren (voor de eerste keer). Voor de toekomst hebben de 

deelprojectleiders een meer op maat implementatieplan nodig dat rekening houdt met de 

voor hen nu bekende barrières en beperkingen zowel binnen de eigen school als bij de 

partnerscholen.  

 

Resultaten uit de lesobservaties.  

Er werden twee lessen geobserveerd. De eerste les maakte gebruik van een oefenblad dat 

in de tweede les omgezet diende te worden in een presentatie. De opdracht bestond uit 

het invullen van wat wel/niet toegestaan is in de klas en op de straat; de leerlingen 

werkten in groepen aan het oefenblad (Frans en Nederlands). In de tweede les moest dit 

oefenblad worden omgezet in een presentatie. 

Uit de observatie bleek dat het lesmateriaal niet toereikend was: er was te weinig 

materiaal voorhanden en er ontstond snel verveling. Ook de randvoorwaarden waren voor 

deze lessen ontoereikend (reservering mediatheek, klaarzetten laptops en inloggen op het 

internet). 

 

Resultaten uit de voortgangsgesprekken over de lessen.  

De deelprojectleiders hebben zelf lesmateriaal gemaakt en ook het CPS lesmateriaal op 

punten aangepast. Leerlingen die niet of te weinig reageren op Facebook worden 

aangesproken door de eigen docent om dat wel te doen. Via het beeldscherm in de aula 

zijn de deelnemers aan het project aangespoord om te reageren op de berichten op 

Facebook. De projectleiders doen er alles aan om de samenwerking met Marokko op gang 

te brengen en te houden, ondanks het feit dat de schoolleiding van de partnerschool niet 

volledig heeft meegewerkt vanaf het begin. De tweedehands kleding inzamelactie, gestart 

in december 2008 was geslaagd op 12 januari 2009. 

 

 

5. Beschrijving niveau 3: Wat is er bij leerlingen bereikt? 

Resultaten uit Learner Report 

In totaal hebben 61 leerlingen de Learner Reports ingevuld. Het gaat om de klassen 3A 

VWO (24 leerlingen), 3D HAVO (19 leerlingen) en 4B VWO (18 leerlingen). De verhouding 

jongens/meisjes in 3D en 4B is sterk ongelijk, respectievelijk 6/13 en 5/13; in 3A is die 

verhouding minder scheef 14/10. Het Learner Report bestaat uit 2 open vragen en 10 
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gesloten vragen. Op de gesloten vragen geven leerling aan in hoeverre zij het eens zijn 

met de gegeven stelling. De antwoordschaal varieert van zeer oneens, oneens, eens en 

zeer eens. Tevens wordt aan de leerlingen gevraagd hun antwoordkeuze toe te lichten. Elk 

antwoord/toelichting is door de docentonderzoker gecodeerd op de volgende aspecten, 

wederzijds inleven, eigen toekomstperspectief, taalcompetentie, digitale en sociale 

vaardigheden en verwijzingen naar de randvoorwaarden. Hieronder worden alleen de 

opvallende resultaten besproken (voor gedetailleerde gegevens zie verslag Baardman). 

    Open vragen 

Op de open vraag “wat heb je geleerd” wordt vooral het positief wederzijds inleven 

genoemd (17 leerlingen), vooral door de leerlingen uit 3 vwo (6 jongens en 3 meisjes). 

Opvallend vaak worden ook de randvoorwaarden in negatieve zin genoemd, vooral door de 

meisjes (12 leerlingen waaronder 10 meisjes). 15 leerlingen geven aan meer digitale 

vaardigheid verworven te hebben. Tot slot, 14 leerlingen (waaronder 10 meisjes) verspreid 

over de drie klassen) zeggen niets van dit deelproject geleerd te hebben.  

Op de tweede open vraag “wat heb je over jezelf geleerd” gaven 22 leerlingen (11 

leerlingen uit 4 VWO) aan niet geïnteresseerd te zijn of niets geleerd te hebben. De 

overige categorieën worden niet vaak genoemd (bijv. verwerven digitale vaardigheden 5 

leerlingen en sociale vaardigheden in positieve zin ook vijf leerlingen). Opvallend is dat vijf 

leerlingen ook het verwerven van taalcompetentie in negatieve zin (stilstaand of 

achteruitgang) noemen.  

Gesloten vragen 

Samenwerken: De meningen van de leerlingen of zij hebben leren samenwerken binnen 

BASMA zijn verdeeld. 21 leerlingen zijn het eens met deze stelling (waarvan 15 leerlingen 

uit 3 vwo) en 35 leerlingen zijn het oneens zijn met de stelling. In de toelichting van deze 

leerlingen wordt vooral verwezen naar de digitale (8) en sociale vaardigheden (12) bij het 

samenwerken. 24 leerlingen geven bij deze vraag aan niet geïnteresseerd te zijn of niets 

geleerd te hebben. 

Uitleggen: 37 leerlingen zijn het niet eens met de stelling dat zij geleerd hebben iets aan 

een ander uit te leggen, 17 leerlingen hebben wel geleerd iets uit te leggen aan een ander. 

In de toelichting worden vaak sociale vaardigheden genoemd (12 leerlingen, waarvan 9 

leerlingen uit 3 vwo), maar de meeste antwoorden verwijzen naar “niet 

geïnteresseerd/niets geleerd” (24 leerlingen). 

Nadenken over eigen schoolprestaties: 33 leerlingen zijn door BASMA niet meer na gaan 

denken over de eigen schoolprestaties, 15 leerlingen zijn het wel eens met deze stelling. In 

de toelichting wordt hier relatief vaak verwezen naar het eigen toekomstperspectief, zowel 

in positieve (6 leerlingen) als in negatieve (5 leerlingen) zin. De categorie “niet 

geïnteresseerd/niets geleerd” komt het meest voor (26 leerlingen) in de toelichting bij 

deze vraag. 

Plannen: Slechts 4 leerlingen geven aan het eens te zijn met de stelling dat ze geleerd 

hebben om beter te plannen. 15 leerlingen zijn het oneens en 33 leerlingen zijn het zeer 

oneens met deze stelling. In de toelichting komen nauwelijks de categorieën terug.  
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Presenteren: 9 leerlingen (waarvan 7 leerlingen uit 3 vwo) geven aan geleerd te hebben 

hoe ze iets beter kunnen presenteren. 13 leerlingen zijn het oneens en 23 leerlingen zijn 

het zeer oneens met de stelling. Er worden nauwelijks toelichtingen gegeven en ook de 

“niet geïnteresseerd/ niets geleerd” komt hier relatief minder vaak (8 keer, waarvan 6 uit 

3 vwo) voor. 

Inleven in anderen: 37 leerlingen zijn het oneens dat ze nu beter kunnen in inleven in 

anderen. 9 leerlingen zijn het wel eens met deze stelling. Ook hier komen nauwelijks 

toelichtingen voor behalve dan “niet geïnteresseerd/niets geleerd” (20  leerlingen). 

Ontdekken wat je leuk vindt: 35 leerlingen geven aan het oneens te zijn met de stelling 

dat zij ontdekt hebben wat ze leuk vinden. 15 leerlingen zijn het wel eens met de stelling. 

In de toelichting wordt na de “niet geïnteresseerd/niets geleerd ( 24 leerling) relatief vaak 

de digitale vaardigheden in positieve zin genoemd (vijf leerlingen). 

Beter weten wat je later gaat doen: 6 leerlingen (vooral uit 3 vwo) geven aan nu beter te 

weten wat ze na school willen gaan doen. 42 leerlingen zijn het niet eens met deze 

stelling. 9 leerlingen (6 uit 3 vwo) verwijzen in hun toelichting naar hun 

toekomstperspectief in positieve zin; 6 leerlingen (4 uit 3 vwo) noemen ook hun 

toekomstperspectief maar dan in negatieve zin. 22 leerlingen geven in hun toelichting aan 

‘niet geïnteresseerd te zijn / niks geleerd te hebben. 

Organiseren: 2 leerlingen geven aan het oneens te zijn met de stelling dat zij geleerd 

hebben om activiteiten te organiseren. 5 leerlingen (allen uit 3 vwo) geven aan dat wel 

geleerd te hebben. In de toelichting komt alleen de categorie ‘sociale vaardigheden in 

positieve zin” (3 leerlingen) terug. 21 leerlingen leggen uit “niet geïnteresseerd te zijn / 

niets geleerd te hebben.  

Nieuwe eigenschappen ontdekt: 11 leerlingen (6 uit 3 vwo) geven aan nieuwe 

eigenschappen van zichzelf te hebben ontdekt. 33 leerlingen zijn het daar niet mee eens. 

Weer geven de meeste leerlingen (20) in hun toelichting aan “niet geïnteresseerd te 

zijn/niks geleerd te hebben”. 

 

Conclusie Learner Reports: 

De leerlingen hebben de gesloten vragen vaak kritisch beantwoord, d.w.z. met de meeste 

stellingen zijn de leerlingen het niet eens of zelfs ‘zeer oneens’. De toelichtingen maken 

hierbij weinig duidelijk, omdat de meeste leerlingen aangeven “niet geïnteresseerd te zijn 

of niets geleerd” te hebben. De leerlingen geven wel meer toelichting bij de open vragen. 

Dan blijkt BASMA vooral invloed gehad te hebben op “het positief inleven van de leerlingen 

in een ander” en op het verwerven van digitale vaardigheden. Ook hebben de leerlingen de 

randvoorwaarden als negatief ervaren. De tweede open vraag levert minder informatie op: 

de leerlingen vinden het waarschijnlijk moeilijk om aan te geven wat ze over zichzelf 

geleerd hebben. Tot slot lijken de meningen in de vwo-3 klas wat positiever over BASMA te 

zijn dan in de andere twee klassen. Dit hebben we echter niet statistisch getoetst. 

 

Als we kijken naar de verschillen tussen jongens en meisjes valt het op dat binnen vwo 4 

de meisjes in absoluut aantal meer hun mening uitgesproken hebben, terwijl de jongens óf 
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geen antwoord hebben gegeven op de vraag óf niets hebben ingevuld. De meisjes uit 4 

vwo die zich uitspraken zijn over het algemeen negatief over de randvoorwaarden, en 

antwoordden vaker oneens en zeer oneens op de stellingen dat zij op de competenties die 

BASMA zich ten doel heeft gesteld vooruitgegaan zouden zijn. In 3A zitten aanzienlijk meer 

jongens (14) dan in 3D (6) en 4B (5), het is daarom niet verwonderlijk dat er meer 

jongens uit 3A hun mening hebben geuit.  

 

Resultaten uit de interviews. 

Er zijn in totaal 5 interviews gevoerd, waarvan 4 groepsinterviews met leerlingen uit 3 

vwo, 3 havo, 4 vwo en 1 met een deelprojectleider. 

Hieronder worden opvallende citaten genoemd, over wat BASMA heeft betekend voor de 

ontwikkeling van competenties en beeldvorming van de leerlingen. In het rapport van 

Baardman worden per competentie voorbeelden van citaten gegeven. Hieronder staan de 

opvallendste citaten nog eens gegroepeerd op inhoudelijke overlap( drie categorieën: 

beeldvorming, enthousiasme voor project en het communiceren in het Frans). 

 

1. Reflecteren op beeldvorming en de eigen identiteit 

 “Nah ik heb wel gemerkt eerst dat ik van oh ik ben echt heel Marokkaans en ik voelde 

me ook heel Marokkaans. Maar toen ik zeg maar wat dingen ging uitwisselen van de 

punten die ik echt belangrijk vind in mijn leven enzo dan zie ik toch wel… Ik als Marokkaan 

zie ik dan wel weer verschillen terwijl anderen als niet Marokkaan gewoon weer 

overeenkomsten zien dus ik zie toch wel verschillen dus nu weet ik wel oké ik ben het 

allebei.” 

 “Nah ja als je zeg maar meer kennis hebt over verschillende culturen dan kun je ook  

zeg maar meerdere dingen toepassen en dan weet je ook wat anderen.. hoe het allemaal 

in elkaar steekt enzo en ik vind het eigenlijk best wel grappig als we in Nederland zijn dan 

worden we gezien als Marokkanen en als we in Marokko zijn dan worden we weer gezien 

als Nederlanders dan weet je eigenlijk niet wat je echt bent zeg maar.  

 “Ik zelf had een beeld van hier en daar een dorpje, met woestijn overal en kamelen, 

maar dat is dus totaal niet zo.” 

“Nah ik denk dat als, omdat ik denk zeg maar dat het daar allemaal wel wat armer is 

en als je daar dan een keertje bent geweest en je hebt zelf dan ook even een tijdje in die 

zelfde omstandigheden gezeten omdat je daar dan bent, dat je dan als je in Nederland 

bent dan merk je wel gewoon dat je veel luxer leeft”  

“Omdat als hun zeg maar gelovig zijn.. je hebt daar als je daar bent geweest moest je 

daar gewoon mee leven dat ze bijvoorbeeld op vrijdag naar de moskee gingen dan moet je 

gewoon hier niet gaan zeuren dat ze, dat die tering herrie van die moskee zeg maar dat 

soort dingen.”  

“Ja want eerst was het zo van ehh…eerst werd ons verteld dat wij zeg maar naar 

Marokko zouden gaan en dat zij heel misschien ook naar Nederland toe zouden gaan. Toen 

hoorde je wel in de klas van ja nee ik wil geen Marokkaan in mijn huis, dit en dat. Maar ja 

toen het zeg maar wat verder, het project wat verder ging zeg maar toen werden mensen 
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best wel enthousiaster en toen veranderde dat beeld wel ietsje beter. Toen werd het wel 

beter omdat mensen ook eigenlijk wel veel leerde over mensen daar dus dat was wel apart 

om te zien.”  

 “…En ik denk ook vooral Marokko echt een goed land is om daar dan naar toe te gaan 

vooral omdat je hier heel veel Marokkanen hebt hier in Nederland en ehmm.. dan zie je 

eigenlijk dat de Marokkanen hier eigenlijk niet echt zeg maar de echte Marokkanen zijn 

want ik zie zelf ook dat er ondanks dat ik Marokkaans ben, er toch wel verschillen zijn. 

Terwijl de Nederlanders hier weer de overeenkomsten zien dus dat is wel.”  

 

Bij bepaalde opdrachten moesten de leerlingen kenmerken van Nederland en Marokko 

benoemen. Bij Nederland moesten zij lachen om de kenmerken die heel snel bij velen naar 

boven kwamen, bijvoorbeeld “kaaskoppen” en “softdrugs”. Bij Marokko kwamen zij niet 

verder dan “couscous” en “medina’s”.   

De hierboven genoemde citaten laten vooral zien dat de leerlingen kritisch zijn gaan 

nadenken of zijn gaan reflecteren over het beeld dat zij hadden van de andere en eigen 

cultuur. 

 

2. Enthousiasme voor het project 

De leerlingen bleken niet allen even enthousiast over het project. Uit het interview met de 

docent blijkt dat zij niet alle leerlingen “meekrijgt”. Dat heeft zij gemerkt aan leerlingen die 

niet goed de opdrachten lezen, die niet antwoord geven op de vragen, “totaal geen 

interesse tonen in het project, ook niet in de films die ik laat zien, dus daar zie je heel 

duidelijk verschil. Maar er zijn ook leerlingen die komen vragen wanneer gaan we, dus”.  

Een leerling uit 3 vwo gaf aan dat zij thuis zelf contact zoekt met mensen uit Marokko. 

Het is echter niet bekend of zij juist door haar Marokkaanse achtergrond al open stond 

voor dit project, of dat BASMA haar hierin beïnvloed heeft.  

“ Ja, soms doe ik het wel gewoon thuis op facebook en dan, ik heb ook een paar vrienden 

kunnen vinden en dan vertellen we wat er is gebeurd en wat ze allemaal hebben 

meegemaakt enzo.”  

Een andere leerling gaf aan enthousiast te zijn over het project ongeacht het 

land/cultuur waar de lessen over zouden gaan: 

 “het is natuurlijk juist belangrijk om ook andere culturen om daar mee in aanmerking te 

komen want dan leer je ook veel over andere culturen. Niet alleen over je eigen cultuur 

dus dat je eigenlijk groter gaat kijken dan wat er alleen in jou omgeving speelt, daarom is 

het ook belangrijker om met andere landen en andere culturen in aanmerking te komen.”  

Of: 

“…, ik lees ook het liefst veel boeken over andere culturen ik ben nu zelf een boek aan het 

lezen over China over het Chinese rechtssysteem en alles, want ik vind het toch wel 

belangrijk.” 

 

3. Communiceren in een andere taal. 
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Leerlingen gaven ook aan wat de taal Frans voor hen is gaan betekenen in de loop van het 

deelproject. 

“Nou ja het Frans is wel, nah ik vind het wel interessanter nu want ja nu merk ik wel 

dat ik het echt wel nodig heb en ik ging ook dingen opzoeken om gewoon wel goede 

zinnen te maken zo van allemaal dingen die ik in deze 3 jaar heb geleerd heb ik wel 

opnieuw naar boven gehaald om gewoon echt goed in Frans te zijn om gewoon met ze te 

communiceren.” 

“Nah ik weet, ik ben van plan om gewoon in Nederland te werken, maar stel dat ik ooit 

in Marokko een baan wil nemen dan is Frans wel van belang omdat te kunnen zeg maar 

daarzo.”  

In een voortgangsgesprek viel het de docent op dat in zijn ervaring de leerlingen bij 

BASMA meer geneigd waren om naslagwerken zoals woordenboeken te raadplegen, en ook 

de juiste nuances in betekenis van woord(groepen) te gebruiken dan zijn andere leerlingen 

bij Frans. 

Kortom, de bovenstaande interessante citaten laten zien dat BASMA toch wel wat 

bewerkstelligd heeft bij de deelnemende leerlingen. De bovenstaande leerlingen zijn na 

gaan denken over een andere (en de eigen) cultuur en het belang van het kunnen spreken 

van een (vreemde) taal. Toch waren niet alle leerlingen even enthousiast over het project.  

 

 

Resultaten uit de Burgerschapsvragenlijst 

De vragenlijst Burgerschapscompetenties leidde tot prima betrouwbaarheden (alpha’s 

varieerde tussen 0.68-0.89): de leerlingen hebben de vragenlijst op een consistente 

manier ingevuld (zie tabel 1). 

 

 

Tabel 1. Betrouwbaarheden van schalen (Cronbach’s alpha) 

Schaal items Alpha N 

Attitude maatschappelijke verantwoordelijkheid 

voormeting 

6 0.69 86 

Attitude omgaan met verschillen voormeting 6 0.85 87 

Reflectie maatschappelijke verantwoordelijkheid 

voormeting 

6 0.82 89 

Reflectie omgaan met verschillen voormeting 8 0.81 89 

Attitude maatschappelijke verantwoordelijkheid nameting 6 0.68 121 

Attitude omgaan met verschillen nameting 6 0.89 120 

Reflectie maatschappelijke verantwoordelijkheid nameting 6 0.83 124 

Reflectie omgaan met verschillen nameting 8 0.80 124 

 

Op de voormeting (alleen uitgevoerd in de derde klassen) bestaat er op één variabele 

(attitude maatschappelijke verantwoording) een significant verschil: de experimentele 

groep (M=3.05) scoort significant hoger dan de controle groep (M=2.86; F (1,89)= 4.01, 



 48

p<.05). Op de andere metingen zijn er geen verschillen tussen de groepen. In de 

herhaalde metingen analyse worden geen interactie-effecten  tussen groep en 

meetmoment gevonden: de experimentele groep scoort niet hoger op de vragenlijst dan 

de controlegroep als gevolg van deelname aan BASMA. 

 

Van de vierde klassen zijn alleen nametingen afgenomen. Het is dus niet bekend of de 

beginsituatie van de groepen verschilden. Op één schaal, namelijk de reflectie 

maatschappelijke verantwoording, vinden we een significant verschil. De experimentele 

groep (M= 2.14) scoort hoger dan de controlegroep (M= 1.83; F(1,42)= 4.32; p<.05), 

maar we weten niet of we dit aan de interventie kunnen toeschrijven. 

 

 

6. Conclusie en evaluatie deelproject en deelonderzoek 

Ad deelproject. 

We komen terug op de hoofdvraag: Draagt het deelproject “BASMA uitwisseling met 

Marokko” bij aan de vormgeving van de Transparante School? De verwachting was dat de 

deelnemers aan BASMA hun burgerschapscompetenties verder zouden ontwikkelen en dat 

hun attitudes zouden veranderen. Het project zou de leerlingen bewegen om zich te 

interesseren voor facetten van die vreemde cultuur waar zij anders niet aan zouden 

denken. Uit de beschrijving van niveau 2 blijkt dat de implementatie van BASMA niet 

volgens plan verlopen is, met name de randvoorwaarden speelden een sterke negatieve 

rol, maar ook de beloofde fysieke uitwisseling bleef uit. Opvallend is ook dat een docent in 

haar interview aangaf de gevoelige onderwerpen die direct de achtergrond van allochtone 

leerlingen raken, te vermijden. Het vermijden van gevoelige onderwerpen lijkt te botsen 

met de doelstellingen van BASMA om de burgerschapscompetenties te ontwikkelen. Tot 

slot zijn BASMA-uren minder vaak gegeven dan verwacht: slechts de helft van het aantal 

vooraf geplande lessen zijn afgerond, omdat de klassen van beide landen op elkaar 

moesten wachten om dezelfde onderwerpen te behandelen en te bespreken via internet én 

omdat de overige lesstof (voor de toetsen Frans) ook behandeld moest worden. 

Waarom het implementatieplan in de praktijk anders is verlopen, is samen te vatten in 

twee punten: (1) de grote vertraging die voorkomen had kunnen worden door het CPS en 

de partnerscholen en (2) miscalculatie in de benodigde tijd voor het voorbereidingstraject 

(het vinden van geschikte partnerscholen, kennismaking, leerlingen duidelijk maken wat 

het project inhoudt en Facebook klaarmaken) om aan de slag te kunnen. Op het moment 

dat de docenten tijdens 2008-2009 inzagen dat hun aanvankelijk plan onhaalbaar was, 

hadden zij zeker daarover moeten communiceren met hun leerlingen. Door op de hoogte 

gebracht te zijn van de knelpunten, hadden de leerlingen misschien meer begrip kunnen 

tonen voor de praktische zaken waar men tegen aan kan lopen wanneer men een nieuw 

project uittest.  

Gezien de moeizame implementatie, is het niet verwonderlijk dat er weinig 

leersresultaten in kaart gebracht konden worden. Uit het Learner Report bleek dat 

ongeveer 1/3 van alle deelnemers niets leert of niet geïnteresseerd is in het BASMA-
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project. Toch lijkt dit resultaat vooral een artefact van het instrument te zijn. Op de open 

vraag gaven leerlingen aan toch wel wat opgestoken te hebben van het project: 17 

leerlingen noemen “wederzijdse inleving in positieve zin” en 15 leerlingen noemen het 

verwerven van digitale vaardigheden. Door echter herhaald de gesloten vragen aan te 

bieden, lijken de antwoorden van de leerlingen in de toelichting te consolideren op de 

categorie “niet geïnteresseerd/niets geleerd”.  Daarnaast blijkt ook uit de Learner Reports 

dat behoorlijke problemen waren met de randvoorwaarden. De meerderheid van de 

leerlingen die antwoorden hebben ingevuld waren negatief over de randvoorwaarden. Ook 

de geïnterviewde leerlingen en docent spraken dit niet tegen. De verzamelde notities uit de 

voortgangsgesprekken (bijna wekelijks van oktober 2008 - juni 2009) met beide 

deelprojectleiders en twee observaties in de les (in maart en mei) steunen dit. 

Ook een toename in burgerschapscompetenties, zoals gemeten met de vragenlijst, bleef 

uit: de deelnemende klassen scoorden niet hoger op de gemeten 

burgerschapscompetenties dan de controle groep. Door het moeizame verloop van de 

implementatie en het niet doorgaan van de fysieke uitwisseling is het niet verwonderlijk 

dat de leerlingen gedemotiveerd raakten. Het is eigenlijk opvallend is dat de leerlingen uit 

de deelnemende klassen niet negatiever hebben gereageerd op de metingen. 

 

Ad onderzoek. 

De geplande metingen (Learner Reports en de vragenlijst) zijn afgenomen, zoals gepland. 

De burgerschapscompetentie vragenlijst was nog niet eerder in een herhaalde meting 

afgenomen, het is was dus onbekend of dit instrument gevoelig is om ontwikkelingen te 

registeren. Door de moeizame implementatie, waardoor er eigenlijk nauwelijks sprake is, 

van een interventie, wordt in dit onderzoek niet duidelijk of het instrument nu wel geen 

ontwikkelingen in kaart kan brengen. Het instrument zelf is wel op een consistente wijze 

door de leerlingen ingevuld (beide metingen). 

De geplande lesobservaties bleven beperkt tot twee lessen, maar BASMA-uren werden dan 

ook niet vaak gegeven. 

De meeste onderzoekstijd lijkt te zijn gaan zitten in het vastleggen van moeizaam 

verlopen van de implementatie. Wellicht heeft de docent onderzoekerjuist een rol gekregen 

om het project te ondersteunen (zie ook de vele aanbevelingen in het rapport) dan te 

onderzoeken.   

  

 

7. Aanbevelingen voor vervolg project  

Het is uit dit onderzoek duidelijk gebleken dat de handelingscyclus van BASMA nog niet 

voltooid is, daarom wordt hieronder samengevat wat er nog moet gebeuren en wat er 

anders kan  (zie voor uitgebreide aanbevelingen rapport Baardman). 

Het is belangrijk om voldoende tijd te nemen om een haalbaar implementatieplan te 

maken, alvorens te beginnen. Klein(er) beginnen en daarna groeien. Draaiboeken van 

andere innovatieve projecten lezen en een klein onderzoek (laten) doen naar de 

mogelijkheden qua ict, lokalen, lesuren, partners, etc. binnen de eigen school. Met deze 
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gegevens het ontwerp qua ambitieniveau naar boven of naar beneden bijstellen en/of de 

schoolleiding om ondersteuning vragen. 

 

Daarnaast zijn de volgende punten ook aan te bevelen: 

- voorselectie leerlingen op motivatie.  

De vakdocenten Frans hadden het deelproject zelf voorgesteld aan de eigen klas als 

onderdeel van het vak Frans, derhalve nam de hele klas deel aan BASMA. In een klassikale 

situatie zijn er altijd een aantal leerlingen in de klas die het nut van een het project niet 

inzien en ook niet betrokken raken in het project. Daarom lijkt een voorselectie op 

motivatie op zijn plaats: Alleen leerlingen die serieus mee willen doen, mogen aan het 

deelproject deelnemen.  

- voorselectie leerlingen op taalbeheersing Frans 

Om te voorkomen dat men het niveau van de opdrachten gaat aanpassen aan de 

leerlingen met de minste kennis van Frans. Deelname aan BASMA zou een zekere status 

mogen geven. Leerlingen die goed zijn, moeten niet hoeven wachten op anderen. Men wil 

immers rekening houden met diversiteit en begeleiding op maat bieden. Leerlingen moeten 

over gevoelige onderwerpen genuanceerd kunnen communiceren in het Frans 

- vaststellen hiaten bij leerlingen op ICT-vaardigheden 

Beschikken de leerlingen over de nodige ICT-vaardigheden om deel te nemen aan de 

gekozen werkvormen? Als men vaststelt dat ook onder de gemotiveerde leerlingen nog 

lacunes weg te werken zijn, zou daar tijd voor ingepland moeten worden in het ontwerp. 

 - direct aan het begin van het schooljaar starten en een realistischer planning maken, 

waarbij meer vakken en uren betrokken worden dan alleen de lesuren Frans. BASMA zou 

gegoten moeten worden in een top-uur*, dus aangeboden worden buiten de lesuren Frans. 

Of de opdrachten zouden in studielesuren gemaakt kunnen worden. Het voordeel van een 

Da-Vinci-uur (lees zelfstudie-uur) is ook dat leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar 

kunnen komen om samen te werken en om tips te krijgen van leerling-

evaringsdeskundigen. 

- de deelnemende leerlingen beter te enthousiasmeren door bijvoorbeeld de inzet van 

andere leerlingen om nieuwe deelnemers bekend te maken met benodigde ICT-kennis, 

maar ook door beter de materialen te tonen: Facebook (meer films, foto’s en berichten 

plaatsen), Sharing Stories ppts. 

- de fysieke uitwisseling tijdens de activiteitenweek plannen. Hierbij zou men gebruik 

kunnen maken van de ervaringen van het CPS in het organiseren van reizen door Marokko 

met leerlingen uit Nederland. Een reis uitstippelen en een goed draaiboek maken voor een 

groep leerlingen neemt (te) veel tijd in beslag, zodat een docent dit niet eventjes tussen 

het lesgeven door kan schrijven. Het is wel raadzaam dat de begeleidende docenten nauw 

betrokken blijven bij dit draaiboek en dit jaarlijks zelf aanpassen, zodat zij veel eerder een 

echt op maat fysieke- uitwisselingsprogramma zullen hebben. 

- het implementeren van een voortraject: om contact te zoeken met een docent uit het 

andere land om daadwerkelijk te corresponderen. Er zou zelfs bekeken kunnen worden 



 51

(bijvoorbeeld door het CPS) in hoeverre een partnerschool geschikt is voor een project als 

BASMA. 

- meer ict-ondersteuning (vliegende hulp van experts; ook hangt dit samen met de manier 

waarop er nu gebruikt gemaakt wordt van de laptopkarren en de onderhoud ervan) is zeer 

wenselijk, en een oplossing vinden om de concurrentie tussen verschillende vakken in de 

mediatheek te verkleinen zou veel betekenen voor de haalbaarheid bij het voltooien van de 

opdrachten en virtueel contact maken met een ander land binnen schooltijd. 

 

 

 

* Voorwaarde en voordeel bij een top-uur is dat de deelprojectleider uitgeroosterd wordt 

voor een vast uur met de deelnemers die dit écht willen, aangenomen wordt dat zij 

uiteindelijk ook fysiek zullen willen uitwisselen met Marokko.  



 52

IV Onderzoek naar deelproject PEER SUPPORT 

 

Docentonderzoeker: Marie-José van der Voort 

Begeleiding: Sarah Blom, Gonnie Schellings en Wouter Schenke 

 

 

1. Inleiding 

Sinds februari 2008 heeft het Da Vinci College een onderzoeksteam. Er wordt onderzoek 

uitgevoerd in het kader van deelname aan de Expeditie Durven Delen Doen. De Expeditie 

bestaat uit twee facetten: innovatie en onderzoek. Het doel van onderzoek doen op onze 

school is om meer kennis en inzicht te krijgen in de succesfactoren en verbeterpunten van 

de onderwijsinnovaties die we aanbieden. We krijgen meer inzicht in de kwaliteit van onze 

deelprojecten. Hiermee kunnen we de innovaties met onderbouwde argumenten verder 

gaan vormgeven. De innovatie, die wordt aangeduid als de Transparante School, richt zich 

op het realiseren van een ‘open leergemeenschap, betekenisvol leren en diversiteit’ om zo 

talentontwikkeling te bevorderen. 

Vanuit de school wil men erachter komen hoe het deelproject “Peersupport” bijdraagt 

aan de Transparante School. Hiervoor moet duidelijk vastgesteld worden wat het 

deelproject inhoudt, welke effecten het bij de leerlingen beoogt te halen, hoe het 

implementatieplan in het schooljaar 2008-2009 is geïmplementeerd en indien nodig welke 

structurele of inhoudelijke wijzigingen er nog ingevoerd kunnen worden in de toekomst.  

 

 

2. Beschrijving van het plan Peer Support (niveau 1) 

Bij Peer support ondersteunen leerlingen andere leerlingen. Zij delen hun kennis en 

talenten en maken daarmee de school weer een beetje transparanter. Peer support is een 

manier van samenwerken en elkaar ondersteunen. Peers helpen elkaar met behulp van 

hun eigen kennis, inzicht en ervaring. “Peer” betekent, dat je op veel manieren gelijk aan 

elkaar bent en/of in dezelfde omstandigheden verkeert. Je bent leeftijdsgenoten, collega’s, 

vrienden en je zit op school of doet hetzelfde werk.“Support” betekent dat je elkaar 

ondersteunt of helpt, wat voor leerlingen onderling heel lastig kan zijn, wanneer zij elkaar 

niet kennen. 

Op het Da Vinci bestonden er in het verleden al zgn. leerlingmentoren en ook hielpen 

leerlingen van de bovenbouw de leerlingen van de onderbouw met vakken waar ze moeite 

mee hadden. Voortbordurend op dit concept is binnen de expeditie gekozen voor een meer 

doordachte opzet. We onderscheiden zgn. peer leaders, dit zijn leerlingen uit de derde 

klas, die gastheer/gastvrouw zijn voor de leerlingen van de brugklassen (er zijn 2 peer 

leaders aangesteld per klas). Zij ontvangen en ondersteunen de brugklasleerlingen bij de 

overgang naar het voortgezet onderwijs. Zij wijzen hen de weg, assisteren de mentoren bij 

diverse activiteiten en zij helpen de leerlingen met huiswerk, het maken van planningen en 

andere studietaken in overleg met de mentor van die klas. De peer leaders melden zich 
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aan bij de coaches, evt. via de mentoren, en worden dan in overleg met de toekomstige 

mentoren en de afdelingsleiders geselecteerd.  

Daarnaast zijn er peer tutoren, dit zijn leerlingen uit de bovenbouw (klas 4 en 5), die 

medeleerlingen uit de klassen 1 t/m 3 helpen bij het maken van huiswerk, bij het plannen 

van schoolwerk, bij het leren en uitvoeren van studietaken en werkzaamheden op school. 

De begeleiding is één op één. De leerling die begeleidt wordt is de tutee. De peer tutoren 

krijgen aan het einde van het traject een certificaat als beloning. De begeleiding zal zoveel 

mogelijk plaatsvinden in Top-uren, omdat de tutoren dit jaar verder geen beloning, in de 

vorm van geld, zullen krijgen. 

De peer leaders en de peer tutoren worden op hun beurt begeleid en ondersteund door 

zgn. peer-leader-coaches en peer-tutor-coaches, dit zijn docenten. Deze coaches voeren 

gesprekken met de leaders en tutoren tijdens intervisiebijeenkomsten (minstens één keer 

per maand) en zij sturen bij waar nodig. Elke coach heeft een eigen groep leaders of 

tutoren die zij het gehele jaar begeleiden. De tutor-coach werft ook de tutoren en verzorgt 

het leggen van de contacten tussen tutor en tutee. 

Er zijn in het schooljaar 2008-2009 2 peer-leader-coaches actief en 2 peer-tutor-

coaches. Deze coaches zijn benoemd na een sollicitatieprocedure. De peer leaders en de 

peer tutoren worden getraind door een externe trainer om ervoor te zorgen dat ze goed 

voorbereid aan hun taak beginnen. De coaches zijn ook bij deze trainingen aanwezig.  

 

Het uiteindelijke doel van het deelproject Peersupport is het verkrijgen van een 

gemeenschap binnen de school, waarbij iedereen zich betrokken voelt en waar respect 

heerst. Er zal een verticale zorg ontstaan, die de cohesie bevordert. Er gaat onder 

leerlingen een beter sociaal klimaat heersen door middel van zorg, respect en 

betrokkenheid voor je medeleerling. In die zin past Peer Support in de Transparante 

school. Er ontstaat een open leergemeenschap waarin een klimaat voor betekenisvol leren 

en diversiteit van leerervaringen wordt geschapen. Specifieke verwachtingen zijn:  

 Leerlingen uit de verschillende leerjaren raken meer bij elkaar betrokken en zijn 

verantwoordelijk voor elkaar.  

 Jongere leerlingen voelen zich meer geaccepteerd door hun oudere medeleerlingen 

en dat verhoogt hun gevoel van veiligheid. 

 Ongewenste zaken, zoals bijvoorbeeld “bruggertje pesten” komen door dit project 

minder voor. 

 Brugklasleerlingen vinden sneller hun weg en hun plekje in schoo.l 

 Brugklasleerlingen kunnen met hun vragen nu ook terecht bij medeleerlingen en 

die hulp is effectiever omdat de afstand kleiner is. 

 Leerlingen moeten actief om hulp vragen, zij worden daardoor mondiger. 

 Leerlingen kunnen goed van elkaar en met elkaar leren. 

 De peer leaders en tutoren ontdekken hun talenten en leren verschillende 

competenties (coachen, presenteren, overtuigen, reflecteren, organiseren, 

samenwerken), waarin zij ook worden getraind. 

 Onder- en bovenbouw leerlingen leren steeds beter plannen. 
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 De tutees worden beter in het vak, halen betere cijfers. 

 

We onderscheiden in het onderzoek 3 beschrijvingsniveaus. Op niveau 1 is het plan van 

het deelproject beschreven. Dat is hierboven gebeurd. Op niveau 2 wordt achterhaald of 

het deelproject is uitgevoerd zoals bedoeld. Op niveau 3 worden resultaten op 

leerlingniveau beschreven. In dit project zijn dat resultaten in termen van 

talentontwikkeling bij de peer leaders en peer tutoren, en resultaten in termen van de 

projectdoelen bij brugklassers en tutees. 

 

Onderzoeksvragen: 

 Wordt het deelproject Peer Support uitgevoerd zoals bedoeld? 

 Op welke wijze draagt Peer Support bij aan de talentontwikkeling van leerlingen - in 

het bijzonder van de peer leaders en peer tutoren - op de Transparante School? 

 Wat zijn, gelet op de doelen van Peer Support, de ervaringen van leerlingen in de 

brugklas en tutees in de verschillende leerjaren? 

 

 

3. Methode van onderzoek 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden worden eerst data verzameld om na te gaan of 

Peer support uitgevoerd is zoals bedoeld (niveau 2). Er vindt een reconstructie plaats aan 

de hand van interviews met: 

 de deelprojectleider 

 peer-leader-coaches en peer-tutor-coaches 

 peer leaders en peer tutoren 

 mentoren brugklas (vragenlijst). 

Ten behoeve van deze interviews zijn interviewleidraden gemaakt waarin de betrokkenen 

wordt gevraagd naar het verloop van de uitvoering van het project. Aan de 

deelprojectleider is gevraagd wat in haar ogen een geslaagde uitvoering van het project 

zou zijn. 

   

Op niveau 3 beschrijven we in de eerste plaats welke talenten peer leaders en peer tutoren 

ontwikkelen. Deze talenten worden zo mogelijk beschreven in termen van competenties en 

leerdoelen en worden achterhaald met behulp van: 

 Learner Reports van alle peer leaders (n=16) en peer tutoren (n=11) 

 (groeps)interviews met peer leaders en peer tutoren 

 interview met peer-leader-coach en peer-tutor-coach 

In de tweede plaats beschrijven we op niveau 3 hoe brugklassers en tutees Peer Support 

ervaren hebben, en of de voor hen gestelde doelen bereikt zijn. Dit baseren we op data 

uit:  

 onderdeel over Peer Support in vragenlijst onderbouw  

 interviews met mentoren en peer-leader-, en peer-tutor-coach 

 rapportcijfers tutees (dit is niet gebeurd). 
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4. Het gerealiseerde project Peer Support (niveau 2) 

Hieronder beschrijven we eerst de realisatie van het plan voor de peer leaders, en dan 

voor de peer tutoren. 

 

Wat hebben de peer leaders het schooljaar 2008-2009 precies gedaan? 

Volgens de peer leaders hebben alle peer leaders geholpen tijdens de eerste introductiedag 

(wanneer zij zelf nog geen les hebben), hebben zij de leerlingen rondgeleid en hebben zij  

meegedaan met de kennismakingsspelletjes. De eerste contacten met de klas zijn toen 

gemaakt, behalve in 1F, want de peer leaders van deze klas hadden verplichtingen elders. 

Twee peer leaders hebben een groepje begeleid tijdens de dramadag, maar dat waren 

geen leerlingen uit hun eigen brugklas. In 1A, 1E, 1D en 1G zijn er peer leaders in de 

gymles geweest (1 of 2 keer) 

In 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1H zijn de peer leaders in de studielessen aanwezig geweest (2 

of 3 keer). In 1A, 1B,1D, 1E en 1H hebben de peer leaders geholpen met versieren voor de 

kerstviering. Bij de viering zelf zijn ze niet geweest, omdat zij van hun eigen mentor 

aanwezig moesten zijn bij de viering in hun eigen mentorklas. In klas 1 C hebben de peer 

leaders zelf een studieles gegeven en zijn ze redelijk vaak in de studieles geweest 

Een aantal peer leaders heeft sinterklaas gevierd met hun klas, heeft geholpen bij het 

basketbaltoernooi en heeft een high tea georganiseerd. 

Om te achterhalen of er in hun klas leerlingen zaten met problemen, hebben de peer 

leaders van 1E en van 1A zgn. mentorgesprekken georganiseerd waarin zij de 

brugklasleerlingen vroegen hoe het met hen ging, of ze vriendjes hebben in de klas, of ze 

gepest worden, of er andere problemen zijn. De peer leaders hebben die gesprekjes 

voorbereid en gepland. In 1H is dit gebeurd d.m.v. een enquête. In 1G (de vmbo klas) 

vonden de contacten tussen peer leaders en brugklasleerlingen plaats in de villaTL (de 

gemeenschappelijke werkruimte, een portocabine op het schoolplein, van onze vmbo TL 

leerlingen) als ze daar beiden aanwezig waren tijdens de zgn. WAP-uren(leerlingen zijn 

dan zelfstandig aan het werk). 

Volgens de peer-leader-coach hebben alle peer leaders de intervisiebijeenkomsten met 

de coaches regelmatig bezocht en wanneer ze er waren hebben zij een actieve rol vervuld 

tijdens die bijeenkomsten 

Volgens de mentoren van de verschillende brugklassen zijn de peer leaders als volgt 

actief geweest: 

1A: ‘Kerst en Sinterklaas erg leuk, extra handje, extra gezellig, leuke enthousiaste 

meiden; ze waren er 1 x per maand’ 

1B: ‘Tijdens Sint brachten ze sfeer, maakten snel contact met leerlingen, ze waren er in 

totaal ongeveer 6 x’. 

1D: ‘Tijdens Introductie, dramadag en kerst maakten ze de ll enthousiast, leuk een jongen 

en een meisje, is laagdrempelig, ze kwamen uit zichzelf langs en brachten gezelligheid. 

Van sommige leerlingen hadden ze vaker mogen komen. Ze waren er 1x per maand’. 
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1E: ‘Tijdens de kerst en het basketbaltoernooi waren ze heel enthousiast, maar soms moet 

je ze wel corrigeren. Ze waren er vaak in de gymlessen, ongeveer 3 x per periode’.  

1F: ‘Tijdens intro gemist. Als ze er waren tijdens dvz uren was het gezellig, maar het is 

snel verwaterd. In totaal 6 x gezien’. 

1G: ‘Alleen tijdens introductie 1 peer leader gezien en 1 x tijdens een gymles, verder niet. 

Van de mentoren van 1C en 1H heb ik helaas geen vragenlijst terug gekregen’. 

 

Tegen welke problemen liepen de peer leaders aan? 

1H : ‘Wij zitten zelf op het vwo en we zijn peer leaders van 1 vmbo, dat is moeilijk, want 

zij hebben andere problemen en interesses. In het begin van het jaar mochten we niet 

altijd naar onze brugklas gaan en juist in het begin zou het contact intensiever moeten 

zijn, omdat ze dan in het diepe worden gegooid. Veel gesprekje moesten in onze eigen tijd 

en dat gaat niet echt goed, want daar hebben de brugklassers ook geen zin in.  Eigenlijk 

moet zo’n introductiedag de gehele dag zijn en niet van 13.00 tot 15.00.  En ook als ze 

nog in groep 8 zitten moeten ze al met ons kennis kunnen maken. We moeten echt veel 

meer contact hebben om meer betrokken te raken bij de leerlingen, gewoon gezellig zodat 

het vertrouwen vanzelf komt, want dan is de drempel veel lager om naar je toe te komen, 

nu gaan ze sneller naar de mentor als ze een probleem hebben. Wij moeten eigenlijk ook 

meer contact hebben met de mentor’. 

1E: ‘Met de groene briefjes mag je maar 2 x per periode missen en dat is echt  te 

weinig. Daarom ging ik gewoon en dan zij ik later dat het voor  peersupport was. Ik verloor 

mijn motivatie, omdat ik de indruk had dat de brugklassers ons niet nodig hadden. De 

training sloot niet aan bij mijn behoeften. We leerden alleen over hoe je problemen moest 

aanpakken en onze ll hebben geen problemen. Er waren ook te weinig trainingen, je moest 

hele grote stappen maken. We moeten wel naar de intervisie toe kunnen en geen les 

hebben als onze coach tijd heeft’. 

1D: ‘Met de kerst moesten we van onze mentor bij onze eigen klas zijn’. 

1A: ‘Twee keer per periode is echt te weinig. Als je goed bent in een vak, dan is het 

toch niet erg als je eens een les mist’. 

1B: ‘Het is een beetje jammer, dat het lijkt alsof de ll ons niet echt nodig hebben. Ze 

gaan met problemen, als ze die al hebben, naar de mentor en ook voelen ze zich ook 

zonder ons wel thuis. De mentor heeft dat zo voor elkaar. De training ging veel te veel in 

op details, zonder dat we de grote lijnen kennen. We kregen een voorbeeld van een kind 

dat zelfmoord wilde plegen. Verder moeten we veel vaker contact hebben  met de 

klas,gewoon geregeld in het rooster, want als ze je beter leren kennen kan je veel meer 

voor ze betekenen’. Samengevat signaleren de peer leaders een probleem met 

niveauverschillen, contactmomenten met de brugklassers en de mentoren, met hun eigen 

motivatie en met het niet aansluiten van de training.    

Volgens de peer-leader-coach vormde de organisatorische kant een groot struikelblok. 

Wanneer mag je je eigen lessen verzuimen voor een bezoek aan je peer klas en wat levert 

dat precies op? Dat moet echt gestroomlijnd worden, want het gaat alle kanten op. 
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Verder observeerde de peer-leader-coach dat sommige peer leaders het moeilijk 

vinden om door te praten met een leerling. Zij komen er dan niet achter wat er werkelijk 

speelt. De communicatieve vaardigheden van de peer leaders moeten al aardig ontwikkeld 

zijn. 

Derde-klas mentoren vinden het peer-leaderschap een goed initiatief, maar ze willen 

wel graag meer op de hoogte gehouden worden van de activiteiten waar hun leerlingen 

voor gevraagd kunnen worden. ‘Ze gingen nu af en toe weg, maar ik wist dan niet wat ze 

gingen doen. Als je iets meer weet dan kun je hen wellicht ook wat meer stimuleren. 

De activiteiten in hun eigen klas moeten altijd voor gaan’. 

 

Wat hebben de peer tutoren het schooljaar 2008-2009 precies gedaan? 

Volgens de peer tutoren: 

5E: PT helpt al 5 weken leerling uit 1B met Aardrijkskunde; eerder was begeleiding van 2 

andere leerlingen onmogelijk gebleken. 

5A: PT hielp eerst 7 lessen leerling uit 4D. Dit was mislukte match. Daarna nog 2 lessen 

wiskunde aan andere leerling uit 4D. Gaat weer mis omdat PT zelf geen wiskunde heeft. 

4B: PT helpt leerling uit 2A met Frans. Dit gaat goed. 

4B: PT helpt leerling uit 1G met wiskunde. Gaat mis wegens rooster. 

5D: PT helpt 5 á 6 weken leerling uit 3E met engels, nederlands en biologie. Daarna nog 

leerling uit 2hv met wiskunde. 

5D: PT helpt leerling uit 3E met wiskunde. 

5E: PT helpt 2 leerlingen uit 3A met engels, al de hele periode. 

4B: PT helpt 2 leerlingen met wiskunde. 

 

De peer-tutor-coach vertelt hoe de organisatie is verlopen: 

‘We zijn in oktober de klassen 4 en 5 vwo langs gegaan, dat kost veel tijd, maar leerlingen 

melden zichzelf niet aan. We zijn eigenlijk steeds blijven werven, want we hebben steeds 

tutoren nodig. In week 12 gaan we de klassen weer langs’. Alle tutoren die nu aan het 

werk zijn, zijn opgeleid (2 middagen van 3 uur door iemand van buitenaf) in mei wordt er 

een tweede lichting opgeleid. De tutees worden aangemeld via de mentoren en de 

afdelingsleiders. ‘De koppeling tussen tutor en tutee is in één middag geregeld 

(november), waarop we alle betrokkenen hadden uitgenodigd. Er zijn 2 of 3 tutees over, 

vandaar dat we nog steeds tutoren werven’. 

 

Tegen welke problemen zijn de peer tutoren aangelopen? 

Volgens de peer tutoren zijn er:  

 motivatieproblemen (leerlingen moeten wel zelf geholpen willen worden, als ze 

gedwongen worden werkt het niet)  

 roosterproblemen (het komen tot een afspraak, na de match kan heel moeizaam zijn 

door roostertechnische problemen; door roosterwijzigingen kunnen matches soms niet 

door gaan; wij hebben andere pauzes dan de onderbouw; er worden PW gepland 

tijdens DVZ uren) 
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 niveauverschillen (als je het vak zelf niet meer hebt, is lesgeven in de bovenbouw te 

moeilijk) 

 communicatieproblemen (als een afspraak niet door kan gaan, dan moet je elkaar wel 

kunnen bereiken, dus uitwisselen van e-mail adressen is nodig). 

Volgens de peer-tutor-coach zijn er: 

 roosterproblemen (tijdens DVZ: tutor heeft wel tijd, tutee heeft les of er is een PW 

gepland; het is uiteindelijk wel gelukt om afspraken te maken, maar soms valt er een 

les uit, en soms wordt de aftrap iets vertraagd, leerlingen komen wel naar ons toe 

gelukkig) 

 matchingsproblemen (veel wiskundebijles aanbod, weinig voor de talen; er zijn niet 

voldoende tutoren, volgend jaar eerder beginnen met werven) 

 motivatieproblemen (soms wil een leerling geen bijles, of heeft het helemaal niet 

nodig).  

 

 

5. Uitkomsten van Peer Support op leerlingniveau (niveau 3) 

Eerst gaan we in op wat de peer leaders en peer tutoren volgens henzelf (en soms volgens 

hun coaches) geleerd hebben in termen van talentontwikkeling en van de leerdoelen van 

Peer Support. We halen gegevens uit de interviews en de Learner Reports. We ordenen de 

antwoorden zoveel mogelijk in categorieën die samenvallen of nauw verwant zijn aan de 

beoogde competenties en leerdoelen.  

Daarna bespreken we hoe de brugklasleerlingen de steun van oudere peer leaders 

hebben ervaren. Dit ontlenen we aan het onderdeel over Peer Support in de 

onderbouwvragenlijst dat aan de brugklasleerlingen is voorgelegd, en aan de interviews 

met peer leaders en mentoren van brugklassen. Er zijn helaas geen data verzameld over 

de ervaringen van de tutees met de peer tutoren.  

 

Wat hebben de peer leaders volgens henzelf geleerd in termen van talentontwikkeling en 

van de leerdoelen van Peer Support? 

Uit de interviews komt naar voren: 

 Zelfkennis/zelfbeeld (meer zelfvertrouwen, uitvinden of je werken met kinderen leuk 

vindt, inzicht krijgen in wat je leuk vindt om te doen en ‘ ik houd niet van zinloze 

dingen’) 

 Communicatieve vaardigheden (voor een groep spreken,uitvinden of je communiceren  

met kinderen leuk vindt; contacten opbouwen gaat beter, zodanig dat ze je 

vertrouwen; leren praten met mensen waar je normaal niet mee gepraat zou 

hebben;’Ik heb gesprekstechnieken leren toepassen in een gesprek en ik heb gemerkt 

dat bepaalde vragen zorgen voor een meer open gesprek(bv. het gaat goed  wat 

gaat er dan zo goed?)’; ‘Je leert hoe je goed met mensen om kan gaan en hoe je 

goede gesprekken kan voeren’). 

 Probleemoplossing (met problemen leren omgaan en creatief worden in het zoeken 

naar oplossingen;ruzies leren oplossen) 
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 Overig (=niet te categoriseren)(‘Je doet iets voor de school en voor de mensheid’). 

 

In hun Learner Reports melden peer leaders bij de open vragen ‘spontaan’ het volgende: 

 Zelfkennis/zelfbeeld is verbeterd in hoe ze met jongere leerlingen kunnen omgaan; 

sommigen hebben ontdekt dat ze er goed in zijn (‘ik ben een gezellig persoon, kan 

ruzies oplossen..’), anderen noemen op dat gebied verschillende activiteiten die hen 

geholpen hebben (‘contact moet je onderhouden’; ‘je moet jezelf aanpassen om goed 

te kunnen praten’). 

 Communicatieve vaardigheden: 11 peer leaders geven aan dat ze hebben geleerd om 

betere gesprekken te voeren. Zij hebben informatie over gesprekstechnieken gekregen 

tijdens de scholing en zeggen allen dit in de praktijk te hebben gebracht. 4 peer 

leaders geven aan dat ze beter zijn geworden in het spreken voor grotere groepen 

(brugklassers). 6 peer leaders geven aan dat ze beter zijn geworden in het omgaan 

met jongere leerlingen. 

 Organiseren en plannen: 2 peer leaders geven aan daarin beter te zijn geworden. 

 Hulp bieden: 4 peer leaders geven aan actieve hulp te hebben geboden. 

 

Bij de gesloten vragen uit het Learner Report werd gevraagd naar voortgang op het gebied 

van de competenties, en om een toelichting. Peer leaders geven in ruime meerderheid aan 

dat ze beter hebben leren: 

 samenwerken  (in 2-tallen organiseren van activiteiten voor brugklassers) 

 uitleggen en presenteren (in cursus geleerd, tijdens studielessen toegepast) 

 inleven in een ander (voorwaarde voor helpen of uitleggen) 

 ontdekken wat ze leuk vinden/ willen na school (de helft zegt: met kinderen iets doen 

is leuk) 

 activiteiten organiseren (gedaan voor de brugklas)  

Ze geven aan niet vooruit te zijn gegaan in: 

 nadenken over eigen leerprestaties (reflectie; heeft er niets mee te maken) 

 plannen (meningen zijn hierover verdeeld). 

 

 

Wat hebben de peer tutoren volgens henzelf (en soms volgens hun coaches) geleerd in 

termen van talentontwikkeling en van de leerdoelen van Peer Support? 

Uit de interviews bleek dat, volgens de tutoren en de coach, de tutoren het volgende 

leerden: 

 Didactisch (je leert iets overbrengen op anderen; blijven doorvragen helpt; blijf rustig 

tijdens de uitleg; soms moet je het op heel veel verschillende manieren uitleggen; je 

moet zeker overkomen en duidelijk zijn, niet twijfelen, want dan raakt de tutee in de 

war; je moet weten hoe de leraar het uitlegt; je moet leren welke vragen je moet 

stellen) 

 Communicatief (het is een sociaal gebeuren, je moet geduldig en punctueel zijn; je 

moet begrip tonen voor de leerling/empathie) 
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 Eigen verdieping in vakkennis (je herhaalt de stof voor jezelf; alleen als je in de 

bovenbouw lesgeeft heb je er iets aan voor jezelf qua inhoud; je moet je verdiepen in 

de leerstof van de onderbouw) 

 Anders (je moet doen wat je leuk vindt; je ziet nu de “fouten” van je eigen leraren; jij 

wordt blij als de tutees het snappen na jouw uitleg). 

 

Uit de open vragen van het Learner Report blijkt dat de tutoren op de volgende punten 

geleerd hebben: 

 Zelfkennis/zelfbeeld: 1 leerling vindt het erg leuk om iemand iets te leren en te helpen 

en heeft ook ontdekt dat het belangrijk is dat je zeker bent van het gene dat je uitlegt; 

een andere leerling zegt: ‘ik kan goed uitleggen’; weer een andere vindt dat hij beter 

geen leraar kan worden; nog twee inzichten zijn: ‘ik ben geduldiger dan ik dacht en 

kan goed uitleggen’; ‘ik moet niet teveel zelf aan het woord zijn’. 

 Communicatieve vaardigheden: slechts 2 tutoren signaleren hier inzichten ‘ik moet zelf 

meer vragen aan een leerling’ en ‘je moet goed luisteren om te weten waar de 

problemen echt zitten’ . 

 Overtuigen: 4 tutoren zeggen hierover ‘ om dingen uit te leggen moet je je echt op het 

probleem richten’ ; ‘het is lastig om iets goed uit te leggen, ook als je het zelf wel 

begrijpt’ (2 maal); ‘ hoe ik anderen iets moet leren’. 

 Hulp bieden: 1 tutor merkt op ‘Ik heb gemerkt dat de tutee het fijn vindt om samen 

huiswerk te maken en dat ik haar gelijk kan helpen als er problemen zijn’ . 

 Beter geworden in het vak: 2 tutoren melden ‘Maar je leert er zelf wel veel van er oude 

stof herhalen’, en ‘ T.o.v de eerste klas ben ik heel erg vooruit gegaan met wiskunde’. 

 Geleerd over lesgeven: 4 tutoren meldden in deze categorie ‘Ik heb geleerd om dingen 

op verschillende manieren uit te leggen, voorbeelden geven, andere woorden 

gebruiken’; ‘..dat iedereen op verschillende dingen oppikt en leert. Wat voor sommige 

logisch is, is voor de ander heel vreemd’; ‘ Het is ook belangrijk om iemands 

achtergrond en interesses te kennen. Dan begrijp je elkaar beter’ ; ‘hoe je sommige 

dingen moet aanpakken’. 

 Organiseren: 1 tutor merkt op dat ‘de communicatie ten eerste goed moet zijn voor 

een goed verloop van de bijlessen’, en ‘de leerling moet zelf ook geconcentreerd en 

gemotiveerd genoeg zijn’. 

 

Bij de gesloten vragen uit het Learner Report werd gevraagd naar voortgang op het gebied 

van de competenties, en om een toelichting. Peer tutoren geven in ruime meerderheid aan 

dat ze beter hebben leren: 

 samenwerken  (samen met de tutee werken aan de stof werkt beter dan alleen 

uitleggen) 

 uitleggen en presenteren (in cursus geleerd, tijdens de bijlessen heel gevarieerd 

toegepast; 3 zijn vooruit gegaan, zeggen ze) 

 inleven in een ander (voorwaarde voor helpen of uitleggen) 

Ze geven aan niet vooruit te zijn gegaan in: 
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 nadenken over eigen leerprestaties (reflectie; heeft er niets mee te maken) 

 plannen (meningen zijn hierover verdeeld) 

 ontdekken wat ze leuk vinden/ willen na school (de meerderheid wist al dat met 

kinderen iets doen leuk is) 

 activiteiten organiseren (slechts 2 zien een verband met het project, de anderen niet)  

 nieuwe eigenschappen ontdekken (de meeste peer tutoren hebben ontdekt dat ze het 

lesgeven leuk vinden en best goed kunnen). 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de peer leaders en de peer tutoren het nodige 

geleerd hebben op het gebied van de beoogde competenties en de specifieke leerdoelen. 

De lesgeef- en begeleidingscompetenties worden meer benadrukt dan meer 

voorwaardelijke competenties als plannen, organiseren en reflecteren. 

 

Hoe hebben de brugklassers de hulp ervaren?  

In juni 2009 zijn 164 brugklassers schriftelijk ondervraagd over hun ervaringen met de 

peer leaders (de peer tutoren werkten met ouderejaars leerlingen). In de lijst met 32 

vragen gaat de helft over hoe vaak is iets is voorgekomen (frequentie) en de andere helft 

over de meningen van de leerlingen (zie ook bijlage 1).  

Opvallend veel leerlingen (34.8%) geven aan de peer leaders nauwelijks gezien te 

hebben (nooit tot twee keer). Het peer-support-systeem heeft dus toch niet alle 

brugklasleerlingen geregeld bereikt. Daarentegen geeft 18.3% van de leerlingen aan dat 

zij de peer leaders zeer regelmatig gezien hebben (zeker in elke maand tot in elke week). 

Dit laatste is per klas verschillend. De peer leaders zijn vooral gezien op de 

introductiedagen en in een studieles van de mentor. Ook een zeldzaam bezoek aan een 

andere les door peer leaders wordt nog vaak genoemd (41%). De meningen van de 

leerlingen zijn verdeeld op de vraag of zij de peer leaders gezien hebben bij de 

dramadagen en tijdens de pauze. Het minst vaak zijn de peer leaders bij een 

buitenschoolse activiteit geweest. De meningen van de leerlingen zijn verdeeld of zij 

informatie over de school van de peer leaders hebben gekregen. De categorie “soms” 

wordt wel het meest genoemd (resp. 30.9% en 36.2%), maar ook de andere 

antwoordcategorieën (zelden-nooit) scoren relatief hoog. De meeste leerlingen geven aan 

zelden steun te hebben gehad van de peer leaders bij schoolse taken. De meeste steun 

werd nog gekregen bij het invullen van de agenda en het plannen van het huiswerk; maar 

steun bij het uitvoeren (‘maken’) van de taken werd minder vaak ervaren. De leerlingen 

geven ook aan zelden steun van peer leaders gehad te hebben bij complexe sociale 

vaardigheden (zoals conflicthantering en bespreken van persoonlijke zaken). De steun van 

peer leaders lijkt vooral ervaren te worden bij minder complexe (mindere persoonlijke) 

sociale vaardigheden: zelden tot soms vragen de leerlingen de peer leaders om raad en 

om hulp bij het stellen van vragen aan docenten. 

Meer dan de helft van de leerlingen geeft aan de peer leaders de school niet per se 

leuker en/of veiliger hebben gemaakt (vragen 30,27,23,25), daarentegen geeft de andere 

helft van de leerlingen aan dat de peer leaders wel een rol (van bijna niet tot ongeveer) 
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hebben gehad in het leuker maken van of bekender maken met de school. De meeste 

leerlingen lijken op de vragen (20,29,18) aan te geven het peer-support-systeem wel als 

prettig te ervaren. De hoogste frequenties staan bij het antwoord “ongeveer mee eens”.  

Peer leaders spelen een minder grote rol bij het behalen van de schoolprestaties, toch 

geeft meer dan één derde (36%) van de leerlingen aan het prettig te vinden dat zij 

eventueel hulp kunnen vragen aan een peer leader. De meeste ouders van de 

brugklasleerlingen zijn wel op de hoogte van het peer-leader-systeem. 

 

Ook mentoren en peer leaders zelf vertelden in de interviews over de ervaringen van 

brugklasleerlingen. Dit zijn opmerkingen van de mentoren per brugklas: 

1A:  ‘o.h.a. positief, alleen, vnl. Contact met meisjes’ 

1B: ‘leuk om oudere leerlingen te kennen en verhalen te horen’ 

1D: ‘veel leerlingen konden even hun ei kwijt’ 

1E: ‘leuk, je zag dat er een band ontstond 

1F: ‘te weinig, want ze waren er gewoon niet vaak genoeg’ 

1G: ‘met sommige leerlingen is contact via msn, hives of persoonlijk in de villa’. 

 

En hier volgen uitspraken van de peer leaders over de brugklassers: 

1E: ‘De leerlingen horen van ons hoe het echt op school gaat en hoe leerlingen echt zijn en 

niet alleen het “ideaalbeeld” van de leraar en we kunnen de leerlingen die niet 

geaccepteerd worden helpen. We waren er te weinig, maar ze vonden het wel gezellig’ 

1A: ‘Uit het  gesprekje met de leerlingen kwamen 2 leerlingen met problemen, 1 gepest en 

1 buitengesloten en dat hebben we toe gemeld bij de mentor en toen is het veel minder 

geworden. Verder waren we er denk ik te weinig, maar ze vonden het wel gezellig. De 

jongens waren niet echt geïnteresseerd. Ze weten wel dat wij er waren’. 

1D: ‘Wel beter contact met de leerlingen gekregen, maar niet zo goed dat ze met 

problemen naar ons toe kwamen. Ik heb ze soms wel tips gegeven hoe ze beter konden 

leren. Ze zijn wel blij dat je komt, want ze zeiden jullie moeten meer komen en dat is wel 

leuk om te horen’. 

1H: ‘Uit de enquête kwam niet veel. Tijdens gesprekjes was er wel een meisje  dat bleef 

huilen, maar die is toen naar de mentor gegaan. Ze vonden het wel gezellig en weten wel 

dat er peer leaders waren’. 

1C: Ze vonden het wel gezellig, we hebben 2 ruzies opgelost en we waren er altijd voor ze. 

Leerlingen vroegen ons of we vaker in de studieles wilden komen, want dan was het 

gezelliger’. 

1B: ‘Ze vonden het leuk dat we er waren. Mw M. heeft dat van de ouders gehoord’. 

1G: ‘Ze kunnen tegen ons veel meer vertellen. Een mentor gaat direct iets regelen, wij 

geven alleen antwoord op de vraag, bv over prestaties’.  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de brugklassers minder uitgesproken ervaringen 

hebben met peer leaders dan de mentoren en de peer leaders zelf hebben waargenomen. 

Dat is ook wel begrijpelijk. Voor de peer leaders is peer leader zijn een belangrijk project, 
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voor de brugklassers is de peer leader wellicht ondergesneeuwd in de vele 

brugklaservaringen die ze opdoen.  

  

  

6. Terugblik 

Ad niveau 2: 

Peer Support is in het schooljaar 2008-2009 over het algemeen volgens plan uitgevoerd, 

zowel voor de peer leaders, als voor de peer tutoren. 

Aan elke brugklas werden 2 peer leaders toegewezen, na overleg met de 

afdelingsleiders van de brugklassen en de derde klassen. De peer leaders zijn van te voren 

getraind en elk peer-leader-koppel kreeg ondersteuning van een peer-leader-coach. De 

coach had contact met de peer leaders tijdens de pauzes en in de wandelgangen en tijdens 

van te voren geplande intervisiebijeenkomsten, die de meeste peer leaders regelmatig 

bezochten, ook al waren ze altijd na schooltijd gepland. 

Wat de peer tutoren betreft, deze zijn door de peer-tutor-coach geworven in de 

klassen 4 en 5 vwo. Via de mentoren en de afdelingsleiders zijn de leerlingen die behoefte 

hadden aan steun, de tutees, geïnventariseerd. De tutoren zijn getraind en na de training 

aan het begin van het schooljaar 2008-2009 zijn de tutoren op één middag in november, 

schijnbaar probleemloos, gekoppeld aan de tutees. De werving van de tutoren ging wel 

door omdat er nog tutees over waren. 

In de loop van het schooljaar hebben de peer leaders en peer tutoren veel van de 

bedoelde activiteiten uitgevoerd in de brugklassen en met hun tutees. De coaches en 

mentoren zijn daarover ook te spreken. De betrokkenen signaleren wel verschillende 

problemen die in hoofdzaak met het rooster te maken hebben. Verder wordt genoemd dat 

de training sluit niet altijd aan bij de behoeften van de brugklassers (door peer leaders) en 

dat de matching tussen tutor en tutee niet altijd optimaal is. Deze problemen leiden in 

sommige gevallen tot motivatieverlies.  

 

Ad niveau 3: 

Peer leaders en peer tutoren hebben het nodige geleerd op het gebied van de beoogde 

competenties en de leerdoelen. Dit zeggen niet alleen zijzelf, maar ook hun coaches en 

mentoren. De interviews en Learner Reports hebben een heel aardige, en soms 

verrassende indruk gegeven van wat de peer leaders en peer tutoren zoal hebben 

opgepikt. Het is duidelijk dat zij zeggen het meest geleerd te hebben op de primaire 

competenties van Peer Support: communiceren, uitleggen, presenteren en inleven in een 

ander. Daarnaast konden zij aan het project bevestigd zien, of ontdekken, dat zij omgaan 

met jongere leerlingen leuk vonden. Er is daarbij maar 1 peer tutor die ontdekt heeft dat 

hij niet geschikt is voor lesgeven. Tenslotte geven zowel peer leaders als peer tutoren aan 

dat zij beter hebben leren samenwerken. Van beter plannen en nadenken over je eigen 

leerprestaties wordt expliciet aangegeven dat deze doelen niet zijn bereikt omdat ze niet in 

het project horen. 
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Op niveau 3 zijn ook de ervaringen van de brugklassers met de hulp van peer leaders 

achterhaald. Zij zijn schriftelijk ondervraagd. Hoewel zij positief oordelen over het peer-

leader-systeem (‘het is prettig’), is het opmerkelijk dat ruim een derde aangeeft de peer 

leaders nauwelijks gezien te hebben. Meer dan de helft van de leerlingen geeft daarbij aan 

dat de peer leaders de school voor hen niet veiliger gemaakt hebben. Mentoren en peer 

leaders zelf zijn veel positiever over wat de brugklassers aan peer-leader-support hebben 

kunnen ervaren.  

 Het is jammer dat de evaringen van de tutees  met het peer-tutoraat niet zijn 

achterhaald. Ook hun rapportcijfers zijn niet geregistreerd.  

 

 

7. Discussie en aanbevelingen 

Uit het bovenstaande blijkt, dat Peer Support een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan de 

talentontwikkeling van de deelnemende peer leaders en peer tutoren. We kunnen wel 

stellen dat Peer Support de school transparanter maakt, omdat gebleken is dat de 

leerlingen van elkaar geleerd hebben en dat zij samen meer bereiken dan alleen. De 

tutoren hebben ervaren, dat samen leren zowel de tutee als de tutor inzicht geeft. Zowel 

de tutee als de tutor kunnen het probleem samen makkelijker verwoorden. Ook de peer 

leaders hebben van elkaar en van de brugklassers geleerd. 

Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat in de praktijk bepaalde doelen minder uit 

de verf zijn gekomen. Als belangrijkste punten noemen we dat de peer leaders wellicht wat 

te veel met gezelligheid zijn bezig geweest, en dat de peer tutoren niet altijd een goede 

match hadden met hun tutee. Verder bleken organisatorische, vooral roostertechnische, 

problemen het bereiken van doelen te belemmeren. 

 

Aanbevelingen: 

Het peer-leader-support-systeem zou misschien meer bijdragen aan de schoolprestaties en 

de meer complexe vaardigheden, als het meer uit de ‘gezelligheidssfeer’ wordt getrokken. 

Misschien zouden de peer leaders een grotere rol kunnen krijgen in de studielessen. Zo 

zou de mentor de leerlingen wat eerder dan nu het geval is naar een peer leader kunnen 

verwijzen. Het lijkt erop dat een duidelijker rolomschrijving van mentoren en peer leaders 

de doelmatigheid van het systeem zou kunnen verbeteren. Nu weten mentoren en peer 

leaders vaak niet wat wel en niet kan of de bedoeling is. De communicatie tussen de 

diverse betrokken partijen zou beter georganiseerd moeten worden. De spelregels over de 

invulling van DVZ-uren en over hoe om te gaan met roosterwijzigingen zullen ook 

duidelijker moeten worden. 

Wat het onderzoek betreft, zou het peilen van de ervaringen van de tutees in het 

vervolg meegenomen moeten worden.  
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Bijlage  

Hieronder staat een overzicht van de antwoorden van de brugklassers in juni 2009 op de 

frequentievragen over Peer (leader) Support. De vragen staan geordend op gemiddelde 

(toename). De antwoordcategorie met de hoogste frequentie staat geel gearceerd. Dit zegt 

overigens niets over de verdeling over de vier antwoorden (soms staat er een percentage 

van 81.5% (vraag 15) en soms is een percentage van 27.8% het hoogst, dan zijn de 

leerlingen meer verdeeld in hun mening) .  

 

nr Vraag: frequentie nooit zelden soms vaak M 
 Soort contact      
1 Zijn er peer leaders mee geweest met activiteit buiten 

school? 
55.2 27.3 14.9 2.6 1.65 

14 Zijn er peer leaders op bezoek geweest bij een andere les 35.6 41.6 20.1 2.7 1.90 
6 Heb je peer leaders ontmoet tijdens de pauze 29.4 21.6 26.1 22.9 2.42 
2 Waren er peer leaders betrokken bij de dramadagen? 27.8 21.2 24.5 26.5 2.50 
8 Zijn er peer leaders op bezoek geweest bij een studieles van 

de mentor 
16.6 25.8 43.0 14.6 2.56 

11 Zijn er peer leaders op de introductiedagen in de klas 
geweest 

7.4 18.2 31.1 43.2 3.10 

 Info over school      
3 Heb je info van peer leaders gekregen over de organisatie 

van de school 
27.0 25.7 30.9 16.4 2.37 

4 Heb je adviezen van peer leaders gekregen over de omgang 
met docenten 

26.3 23.0 36.2 14.5 2.39 

 Steun Huiswerk/schoolwerk      
10 Heb je steun gehad van peer leaders bij het maken van 

schoolopdrachten, zoals 
78.8 14.6 5.3 1.3 1.29 

9 Heb je steun gehad van peer leaders bij het maken van je 
huiswerk 

71.7 16.4 9.2 2.6 1.43 

7 Heb je steun gehad van peer leaders bij het plannen van je 
huiswerk 

60.8 22.2 13.1 3.9 1.60 

5 Heb je steun gehad van peer leaders bij het invullen van je 
agenda 

56.2 20.9 19.6 3.3 1.70 

 Steun schoolse sociale vaardigheden      
15 Heb je de peer leaders ook al eens gevraagd om te 

bemiddelen bij onenigheid, conflicten, ruzie 
81.5 9.3 7.9 1.3 1.29 

16 Heb je persoonlijke dingen besproken met peer leaders 81.2 10.1 7.4 1.3 1.29 
13 Heb je de peer leaders ook al eens om raad gevraagd? 62.8 18.2 14.9 4.1 1.60 
12 Ben je door peer leaders geholpen bij het stellen van vragen 

aan medewerkers/docenten 
57.0 22.8 16.1 4.0 1.67 

       
17 Heeft jouw mentor je gewezen op de peer leaders toen je die 

nodig had 
68.2 18.5 10.6 2.6 1.48 
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Dan volgt hierna een overzicht van de antwoorden van de brugklassers op de 

meningvragen: 

 Vraag: mening Helemaal 
niet 

Bijna 
niet 

ongeveer helemaal  M 

 Peer leaders en de sfeer/veiligheid      
30 Door de peer leaders heb ik het meer naar mijn zin op 

school 
56.6 24.8 17.2 1.4 1.63 

27 Door de peer leaders vind ik het leuker op school 58.2 22.6 15.1 4.1 1.65 
23 Door de peer leaders voel ik me beter thuis op school 51.4 29.7 18.2 0.7 1.68 
25 De peer leaders hebben mij geholpen om bekend te 

worden met school 
51.4 17.8 23.3 7.5 1.87 

21 De peer leaders zorgen ervoor dat ik me veilig voel op 
school 

42.3 28.9 24.2 4.7 1.91 

20 Het is fijn dat je door de peer leaders leerlingen in hogere 
klassen leert kennen 

24.0 19.3 40.7 16.0 2.49 

29 Ik vond het prettig dat de peer leaders bij verschillende 
activiteiten aanwezig waren 

23.3 17.8 36.3 22.6 2.58 

18 Ik vind het fijn dat ik de peer leaders om raad kan vragen 17.2 23.8 40.4 18.5 2.60 
 Peer leaders en schoolprestaties      
22 Als er geen peer leaders waren geweest had ik lagere 

cijfers gehad 
81.8 14.9 3.4 0 1.22 

26 Mijn schoolresultaten zijn beter door de peer leaders 75.9 20.0 3.4 0.7 1.29 
24 Door de peer leaders begrijp ik de lesstof beter 69.2 25.3 4.8 0.7 1.37 
28 Zonder leerling mentoren had ik minder snel mijn 

vakken gehaald. 
66.4 20.5 11.0 2.1 1.49 

19 Het is prettig dat peer leaders mij kunnen helpen bij het 
huiswerk en de schoolopdrachten 

24.0 24.7 36.0 15.3 2.43 

 Info verspreiden buiten de school      
32 Heb je aan vrienden of vriendinnen op andere scholen 

over peer leaders verteld. 
56.2 26.7 15.1 2.1 1.63 

31 Weten jouw ouders wat peer leaders doen 32.2 19.9 33.6 14.4 2.30 
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5. Algemene Conclusies  

Het onderzoek naar Talentontwikkeling op de Transparante School omvatte op het DVC 

twee grote componenten: schoolbreed onderbouw onderzoek en vier deelonderzoeken naar 

vier verschillende deelprojecten. Hieronder staan de algemene conclusies en 

aanbevelingen. Voor de aanbevelingen per deelproject zie de onderzoeksverslagen van de 

docentonderzoekers. 

 

5. 1 Schoolbreed onderbouw onderzoek. 

Het schoolbreed onderzoek had het doel de voorwaarden voor talentontwikkeling, namelijk 

betekenisvol leren, motivatie en welbevinden longitudinaal in kaart te brengen. Hiervoor 

werd de vragenlijst MSLQ afgenomen. Waar de afname in schooljaar 2008-2009 tot 

betrouwbare resultaten leidde (acceptabele interne consistenties uitgedrukt in Cronbach’s 

alphas), leidde de afname in 2008-2009 in twee cohorten tot minder betrouwbare 

gegevens. Op de betrouwbare schalen bleek voor cohort 1 een statistisch significante 

afname voor de schalen Diepte leren; Taakwaardering en Het gevoel bij school te horen. 

Leerlingen in het tweede leerjaar gaven dus aan minder diep te leren, de taken minder te 

waarderen en zich minder bij de school te betrokken te voelen dan toen zij in de brugklas 

zaten. Deze daling is wellicht te vergelijken met dalingen in leeropvattingen en motivatie 

vaker gerapporteerd door ouderejaars: m.n. de brugklasleerlingen staan vaak positiever 

tegenover diep leren en zijn gemotiveerder dan de leerlingen in vervolgjaren (zie bijv. 

Boekkaerts & Corno, 2005). Op dit moment is er alleen binnen cohort 1 een herhaalde 

meting afgenomen (eerste meting in de brugklas en tweede meting in het tweede 

leerjaar). Met nog veel ontbrekende (persoons)gegevens, onbetrouwbare schalen bij de 

tweede meting en slechts één herhaalde meting voor één groep is het moeilijk om 

conclusies te trekken. Bij de volgende afname van de vragenlijst is het belangrijk meer 

aandacht te besteden aan de organisatie rondom het afnemen van de vragenlijst en goede 

voorwaarden te scheppen zodat de leerlingen alle vragen van de vragenlijst op een 

serieuze manier invullen, waardoor betrouwbaarheden van de vragenlijstschalen wellicht 

toenemen.  

Een opvallend resultaat is dat de beginsituaties van de twee verschillende cohorten op 

het affectieve vlak van elkaar verschillen. De leerlingen in het tweede cohort scoren 

significant hoger op intrinsieke motivatie, taakwaardering en het geloof in eigen kunnen 

dan de leerlingen uit het eerste cohort. Ook geven leerlingen in het tweede cohort aan zich 

meer betrokken te voelen bij school. Dus, de beginsituatie van de leerlingen (na bijna een 

jaar onderwijs gehad te hebben op het DVC)  is verschillend voor de affectieve variabelen. 

De twee cohorten bestaan uit groepen van verschillende leerlingen, dus de groepen 

kunnen door tal van onbekende oorzaken van elkaar verschillen. Eén mogelijke oorzaak 

zou dan ook kunnen zijn dat het eerste leerjaar op de Transparante school voor 

brugklasleerlingen uit 2008-2009 anders verlopen is dan voor de brugklasleerlingen uit 

2007-2008. Een andere mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat in de tweede cohort 

opvallend meer meisjes zitten. Een aanwijzing voor een hogere motivatie bij meisjes kwam 

ook uit een onderzoek naar de scienceklas van C. Den Brabander (juni 2009).  
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In het volgende schooljaar (2009-2010) worden nieuwe longitudinale analyses uitgevoerd 

en dan kunnen we onderzoeken of de gevonden daling voor cohort 1 continueert of tot 

stilstand komt. Het is ook interessant te onderzoeken of de nu gevonden daling (in cohort 

1) op eenzelfde manier gaat optreden voor het nieuwe cohort (cohort 2).   

 

5.2 De onderzochte deelprojecten: 

5.2.1. De implementaties van de deelprojecten (niveau 2) 

Over het algemeen verliepen de implementaties van de vier deelprojecten moeizaam. 

BASMA en het Virtueel Museum kenden allebei “opstartproblemen”, waardoor beide 

projecten feitelijk later begonnen dan gepland. Beide deelprojecten zouden in eerste 

instantie participeren aan landelijke projecten /programma’s (Sharing Stories 

/Multimediale Mythen), maar juist hierdoor is er vertraging opgelopen. BASMA kende 

verder veel problemen met de randvoorwaarden en de beloofde fysieke uitwisseling bleef 

uit. Het Peer-Supportproject kende roosterproblemen, vooral de afspraken tussen de peer 

tutoren en tutees waren roostertechnisch soms moeilijk te realiseren. Ook de peer leaders 

konden door hun eigen rooster niet altijd deelnemen aan de beoogde activiteiten in de 

brugklassen. De implementatie van dit project leek ook samen te hangen met de inzet van 

de mentoren en vooral ook met hun idee over de gewenste activiteiten van de peer leaders 

en het nut en of het belang daarvan. Het Virtueel museum bleek vooral gericht op de ICT-

aspecten van het project en minder op de creatieve componenten. De inzet van de externe 

expert verliep problematisch. Het project LOL werd in drie clusters op een andere manier 

geïmplementeerd: in één cluster werden de leerlingen meer ‘vrij’gelaten in hun organisatie 

en lesvoorbereiding en verzorging dan in een andere cluster. 

In het algemeen verliepen de implementaties dus niet geheel volgens plan. Het is dan 

ook goed dat de deelonderzoeken uitgebreid hebben stil gestaan bij het beschrijven van 

niveau 2 of in andere woorden, de beschrijving van het deelproject zoals het is uitgevoerd. 

De uitvoering heeft natuurlijk meteen effect op het bereiken van de leerdoelen en of de 

leerresultaten. In haar rapport over BASMA concludeert Baardman, en wij onderstrepen 

deze conclusie van harte:  

“Het is belangrijk om voldoende tijd te nemen om een haalbaar implementatieplan te 

maken, alvorens te beginnen. Klein(er) beginnen en daarna groeien. Draaiboeken van 

andere innovatieve projecten lezen en een klein onderzoek (laten) doen naar de 

mogelijkheden qua ict, lokalen, lesuren, partners, etc. binnen de eigen school. Met deze 

gegevens het ontwerp qua ambitieniveau naar boven of naar beneden bijstellen en/of de 

schoolleiding om ondersteuning vragen”. 

Dit implementatieprobleem (1) berust dus op onvoldoende anticipatie, maar verwijst ook 

naar tijd en formatie-problemen: het kost tijd om een project te starten: alle deelprojecten 

lijken niet realistisch te zijn omgegaan met de planning en met de mogelijkheden van de 

randvoorwaarden. Ook het opzetten en uitvoeren van onderzoek kost veel voorbereiding, 

uitvoeringstijd en verwerkingstijd (zie verder 5.2.3).  

Daarnaast signaleren wij (2) motivationele problemen. Omdat deelprojecten niet 

uitgevoerd konden worden volgens plan, kunnen motivationele problemen een grote rol 
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gaan spelen. Bijvoorbeeld bij BASMA bleef de fysieke uitwisseling uit en bij het Virtueel 

Museum wilden de leerlingen eigenlijk meer leren dan werd aangeboden. Niet alleen de 

leerlingen kunnen gedemotiveerd raken (en daardoor negatieve antwoorden geven op de 

Learner Reports en/of in de interviews), maar ook de projectleiders en/of de vakdocenten 

die de deelprojecten moesten uitvoeren, kunnen door implementatieproblemen minder 

gemotiveerd raken. De onderzoeksinstrumenten (vooral de Learner Reports) zijn meer 

gericht op leeropbrengsten dan op welbevinden en /of motivatie. In de interviews met de 

projectleiders kwam wel de voortgang van het project ter sprake, maar in de 

onderzoeksverslagen is niet gerapporteerd over het welbevinden en motivatie van de 

projectleiders en de invloed daarvan op het leiden en het uitvoeren van het project.   

 

5.2.2  De bereikte resultaten op het gebied van talentontwikkeling (niveau 3) 

De onderzoeksverslagen van de vier deelprojecten geven een aardig beeld van door 

leerlingen zelf, en soms ook door hun begeleiders, gerapporteerde talentontwikkeling. De 

verkregen data zijn vooraf of achteraf geordend in de rollen en competenties van het 

leerling-portfolio (zie p.4). In de vier deelprojecten ging het om 2 rollen, ‘ik als docent’ (Lol 

en Peer Support), en ‘ik als kunstenaar’ (Virtueel Museum). In Basma lag de nadruk op 

burgerschapscompetenties. De competenties die horen bij de rol ‘ik als docent’ 

(presenteren, uitleggen, je in een ander verplaatsen, communiceren en samenwerken) zijn 

volgens de leerlingen en hun begeleiders verder ontwikkeld in Peer Support en LOL. In het 

deelproject Virtueel Museum kwam de rol ‘ik als kunstenaar’ niet uit de verf. Bovendien is 

er door leerlingen minimaal gerapporteerd. De gegevens uit interviews en observaties 

maken duidelijk dat de leerlingen vooral geleerd hebben op ICT-gebied. Bij Basma zijn 

juist veel data verzameld. Vermoedelijk vanwege het ontstane motivatieprobleem (zie 

5.2.1)  hebben de leerlingen het Learner Report nogal negatief ingevuld. Velen geven aan 

niets tot weinig geleerd te hebben. Alleen ‘je inleven in een ander’ wordt genoemd. Wat de 

burgerschapscompetenties betreft zijn er geen verschillen gevonden tussen de controleklas 

en de Basmaklassen. Een significant hogere score op maatschappelijke verantwoording in 

de Basmaklassen bestond al in de voormeting.  

De conclusie dat de projecten die beter zijn geïmplementeerd (Peer Support en LOL) 

ook meer bereiken op het gebied van talentontwikkeling lijkt ons gerechtvaardigd. Dat 

maakt het serieus nemen van de gesignaleerde implementatieproblemen des te 

belangrijker.  

We willen op dit punt ook een inhoudelijk probleem noemen. Dat is de 

spanningsverhouding tussen 2 visies die in de projecten besloten liggen: het 

ontwikkelen/ontplooien van talent versus het zoeken naar effecten op competenties. 

Talentontwikkeling beoogt de talenten van de leerlingen verder te ontplooien (zie uit 

Virtueel Museum: en leerlingen met talent in een onderdeel van het project kunnen zich 

hierin specialiseren en zo hun talent verder ontwikkelen.) Het welslagen van het 

deelproject wordt echter afgemeten aan een toename in een door ons bepaalde 

competentie. Misschien doen de deelprojecten wel een beroep op andere 

competenties/talenten dan degenen die vast zijn gelegd in het portfolio. Daarnaast worden 
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de competenties niet specifiek getraind binnen het deelproject: de leerlingen moeten wel 

samenwerken, maar er wordt niet geleerd hoe. Er wordt dus niet specifiek getraind op een 

competentie, dus een toename daarin is misschien ook veel gevraagd.  

 

5.2.3 De aanpak van de deelprojectonderzoeken 

Niet alle deelprojecten zijn uitgevoerd in de onderbouw, zoals het schoolbrede onderzoek. 

BASMA en het Virtueel Museum zijn in de bovenbouw uitgevoerd. De deelonderzoeken zijn 

uitgevoerd bij kleine populaties (met uitzondering van de Peer-Support-vragenlijst aan de 

brugklassers). De resultaten van de deelprojecten moeten dus voorzichtig geïnterpreteerd 

worden. Alle instrumenten in de deelprojecten (m.u.v. de Burgerschapcompetenties-

vragenlijst) zijn vooral beschrijvend gebruikt: er is geen nulmeting. Ook ontbreekt een 

vergelijking tussen groepen in de deelprojectonderzoeken: er wordt – behalve in Basma - 

nauwelijks gewerkt met een vergelijking tussen experimentele versus controle groepen. 

Dit betekent dat het moeilijk is om de eventuele effecten toe te schrijven aan de 

interventies binnen de deelprojecten.  

 

Daarvoor zijn wel de Learner Reports ingezet. De leerlingen konden op dit Learner Report 

aangeven wat zij geleerd hadden van dit project. Vooral bij BASMA zijn er veel Learner 

Reports verzameld (3 klassen). Veel leerlingen gaven hier aan “niets geleerd te hebben 

en/of niet geïnteresseerd te zijn”. De vraag is echter of de leerlingen deze negatieve 

houding hebben gekregen door de tegenvallende implementatie van het project of de 

negatieve houding vooral ingegeven wordt door het format van het instrument: de 

leerlingen moesten 10 keer een toelichting geven bij waarom ze een competentie wel of 

niet geleerd hadden binnen dit project. In de overige deelprojecten bleken de Learner 

Reports positiever te zijn ingevuld. Zo merkt de docent-onderzoeker in het LOL-project op 

dat de Learner Reports een specifieker beeld geven van het “aan bod komen” van de 

competenties dan de interviews. Alle beoogde competenties zijn volgens de leerlingen aan 

bod geweest tijdens deelname aan dit deelproject. Ook binnen het Peer Support project 

worden de Learner Reports positief ingevuld: de peer leaders en peer tutoren geven aan 

veel geleerd te hebben. In het Virtueel museum project zijn de Learner Reports nauwelijks 

ingeleverd. Het Learner Report geeft een verrassend inzicht hoe leerlingen het deelproject 

hebben ervaren en leidt soms tot opmerkelijke toelichtingen van de leerlingen (zie bijv. 

rapport Peer Support). Het instrument lijkt echter wel sterk beïnvloed te worden door de 

welwillendheid van de leerlingen om het instrument op een goede manier in te vullen, 

zeker bij het geven van de toelichting na een gesloten vraag. In het vervolgonderzoek zou 

dit instrument verbeterd kunnen worden (bijvoorbeeld door een kleiner aantal vragen te 

gebruiken).  

 

De deelprojecten en de deelonderzoeken werden opgezet en uitgevoerd, terwijl de visie 

van de stuurgroep over de Transparante School en Talentontwikkeling nog in ontwikkeling 

was. De drie oorspronkelijke kernelementen (motivatie, welbevinden en betekenisvol 

leren) maakten plaats voor nieuwe speerpunten in de Transparante school, namelijk open 
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leergemeenschap, betekenisvol leren en diversiteit. Daarnaast werden er 11 competenties 

onderscheiden en vijf rollen binnen het leerling-portfolio. De dynamiek van de organisatie 

(verschuiving in de aandachtspunten) lijkt het onderzoek bemoeilijkt te hebben. De 

deelprojecten zijn opgestart voor er een heldere beschrijving bestond van de beoogde 

talentontwikkeling en transparante school. De onderzoekers zijn de deelprojecten echter 

gaan volgen aan de hand van de nieuw geformuleerde visie (gericht op de competenties en 

de rollen van de leerlingen uit het leerling-portfolio. Grosso modo kunnen we toch 

concluderen dat de deelprojecten wel pasten in de dynamische definitie van de 

Transparante School. De vier onderzochte deelprojecten dekten echter niet het gehele 

palet aan beoogde talentontwikkeling.  

 

De deelonderzoeken door de docent-onderzoekers lijken qua planning niet zo realistisch te 

zijn ingeschat (observaties kunnen geen doorgang vinden i.v.m. roosterproblemen; weinig 

tijd gereserveerd om te schrijven; de onderzoekers starten ná aanvang van deelprojecten 

en lopen dan vaak “achter de feiten aan”).  Daarbij hebben we een zekere tolerantie 

waargenomen voor het niet uitvoeren van de geplande metingen (het uitvoeren van 

observaties, het afnemen van interviews, het registreren van de leerresultaten en/of het 

beoordelen van leerlingproducten). De organisatie rondom het uitvoeren van een meting 

wordt vaak onderschat. In het onderzoeksplan (en de begroting) zou hier beter naar 

gekeken moeten worden.  

 

 

6. Tot slot 

De leerlingen zijn niet uitgesproken negatief over de projecten, en zeker niet over de 

doelstellingen van de projecten. In het Peer-Support-project ervaren de brugklassers de 

contacten met de ouderejaars als overwegend gezellig, en zij vinden het fijn om eventueel 

hulp te kunnen vragen aan de ouderejaars. De peer leaders zelf ervaren ook dat de 

brugklassers hun contacten als prettig ervaren en ook de peer tutoren zijn positief over 

hun rol, net als de rol van de leerlingen bij het leren onderwijzen (LOL project). Het BASMA 

project heeft toch te weeg gebracht dat leerlingen zijn na gaan denken over elkaars 

culturen (het wederzijds inleven) werd vaak genoemd als leeropbrengst. Een inzamelactie 

bleek geslaagd. De leerlingen binnen het Virtueel Museum vonden het leuk om een website 

te bouwen, zij wilden juist nog meer leren dan het aanbod. Kortom, de projecten hebben 

zeker de potenties om de leerlingen te bereiken en zo zeker hun motivatie en welbevinden 

te vergroten. Misschien moeten de resultaten deels nog kwalitatiever worden beschreven, 

waarbij naast het categoriseren van antwoorden in competenties en/of het invullen van 

vragenlijsten, ook de ruimte wordt gegeven aan echt open en authentieke beschrijvingen 

van talentontwikkeling. Als docenten en onderzoekers hebben we misschien te hoge 

verwachtingen van wat we bij de leerlingen willen bereiken en wat we daarvan in kaart 

kunnen brengen.  
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7. Aanbevelingen 

1. De deelonderzoeken volgden de deelprojecten, die niet allemaal evengoed 

geïmplementeerd waren (zie de individuele onderzoeksverslagen) en dat heeft 

effect gehad op de uitkomsten. Het plannen van een nieuw project kost veel 

voorbereidingstijd, met name de anticipatie op de roostertechnische en 

formationele kant. Wil de school de uitvoering van de projecten verbeteren, en 

motivationele problemen vóór zijn, dan moet er voldoende gefaciliteerd worden om 

de verantwoordelijke projectleiders - wellicht samen met de docentonderzoekers - 

adequaat te laten anticiperen op de tijd, organisatie, coördinatie en inspanning die 

een deelproject gaat eisen. We stellen voor de docentonderzoekers hierbij te 

betrekken omdat de uitvoering van het deelproject directe weerslag heeft op het 

onderzoek, en omdat zij iets afstandelijker naar een deelproject kunnen kijken. We 

kunnen ons zelfs voorstellen dat de docentonderzoeker meer een rol gaat vervullen 

als procesmonitor van het deelproject. Dit moet dan uiteraard wel goed besproken 

worden met de deelprojectleiders. Belangrijk hierbij is dat er een goede 

overlegcultuur tussen de docentonderzoekers en de projectleiders bestaat: de 

docentonderzoekers registreren zaken en komen eventueel met suggesties voor 

verandering. We kunnen ons voorstellen dat een roostervrije middag de 

communicatie tussen deelprojectleiders en docentonderzoekers kan bevorderen.  

2. We zouden ook willen aanbevelen dat de organisatie binnen de 

deelprojectonderzoeken zelf verbetert. We noemen vooral het afnemen van de 

geplande metingen (bijv. lesobservaties en terug ontvangen van ingevulde Learner 

Reports leek het soms te stagneren). Daarom is het een goed plan om het 

vervolgonderzoek de krachten te bundelen en in een tweetal één project te gaan 

volgen. Niet alleen kunnen de docentonderzoekers elkaar zo helpen bij het 

interpreteren en het rapporteren over de onderzoeksgegevens (dit bleek ook een 

hele kluif te zijn), ook kunnen zij hun krachten bundelen op het praktische vlak 

rondom het uitvoeren van de metingen.  

3. In het vervolgonderzoek zou nog eens kritisch gekeken mogen worden naar de 

gebruikte instrumenten. Bijvoorbeeld: moet het Learner Report op punten 

aangepast worden, of leidt een klassikale afname van het Learner Report tot meer 

gegevens? Misschien is het een idee om het interview te houden n.a.v. een Learner 

Report om zo in staat te zijn om op enkele punten door te vragen.  

4. In het vervolgonderzoek zou ook nog eens goed naar de participanten gekeken 

moeten worden (dus welke leerlingen ga je bevragen, niet alleen de 

brugklasleerlingen maar ook de tutees); en of werken met experimentele en 

controle groepen. 

 

 

Rest ons nog te benadrukken dat de docentonderzoekers erg hard gewerkt hebben en 

dat de onderzoeksverslagen er mooi uitzien. We kijken uit naar het vervolgtraject!  

 


