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Samenvatting 
 

Het Blariacumcollege heeft een onderwijsvernieuwing ontwikkeld en sinds enige jaren 
geïmplementeerd. Het betreft AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de VMBO ICT-route. (AVO 
is een afkorting van Algemeen Vormend Onderwijs). Centraal in deze onderwijsinnovatie staat 
de aanname dat de integratie van AVO-vakken het leerproces van de leerlingen beter faciliteert 
dan wanneer AVO-vakken op de klassikale, frontale wijze onderwezen worden. Volgens de 
redenering ervaren leerlingen meer samenhang in hun leerproces en meer betekenis van AVO-
kennis en –vaardigheden; de leerlingen worden beter voorbereid op een vervolgopleiding; de 
leerlingen worden meer gemotiveerd, waardoor hun leerprestaties zullen toenemen; in de klas 
leren de leerlingen competenties als samenwerken en zelfstandig werken; de leerlingen ervaren 
ook meer plezier in het leren en zullen zich minder vaak ziekmelden. De rol van de docent is er 
één van coach of begeleider van het leerproces. Deze rol wijkt af van de traditionele klassikale 
en frontale rol. Volgens de ontwikkelaars van de onderwijsvernieuwing geeft deze nieuwe rol de 
docent onder andere minder werkdruk en meer contactmogelijkheden met de leerlingen. Dat 
biedt naar verwachting een hogere motivatie en meer tevredenheid voor de docent. 
 
In de praktijk van de VMBO ICT-route met AVO-integratie ziet de uitvoering er als volgt uit. De 
leerlingen werken in groepjes aan betekenisvolle projecten, waarin de vakken geïntegreerd zijn. 
Er zijn dus geen klassikale lessen waarin stof behandeld wordt. De leerlingen zijn zelf 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de projecten, wat onder meer betekent dat ze zelf hun 
tijd op school indelen. De leerlingen hebben geen boeken en werken allemaal vanaf hun eigen 
laptop aan de projecten, die toegankelijk zijn via een ELO (Electronische LeerOmgeving). De 
docenten beantwoorden vragen van leerlingen en geven –op aanvraag- een frontale instructie.  
 
Het Blariacumcollege wil graag weten wat het rendement is van het AVO-geïntegreerd 
projectonderwijs in de VMBO ICT-route. Om inzicht te krijgen in het rendement zijn de volgende 
onderzoekvragen opgesteld: 
1. Zijn leerlingen die AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de ICT-route hebben gevolgd beter 

voorbereid op het vervolgonderwijs, het MBO, dan leerlingen die onderwijs volgden op een 
andere VMBO-afdeling (binnen het Blariacumcollege)? 

2. Zijn leerlingen die AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de ICT-route volgen meer intrinsiek 
gemotiveerd en tevreden gedurende het leerjaar dan leerlingen die onderwijs volgen op een 
andere VMBO-afdeling? 

3. Zijn leerlingen die AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de ICT-route volgen beter in hun 
leerresultaten, met name voor de algemene vakken, dan leerlingen die onderwijs volgen op 
een andere VMBO-afdeling?  

4. Wat is het effect van AVO-geïntegreerd projectonderwijs voor docenten en voor hun 
motivatie? 

 

In de periode september 2009 tot en met september 2010 heeft Beteor BV onderzoek 
uitgevoerd binnen de ICT-route van het Blariacumcollege en in een controlegroep, 
samengesteld uit ICT-routes zonder AVO-integratie van andere scholen en een andere VMBO-
afdeling van het Blariacumcollege zonder AVO-integratie (de afdeling Zorg en Welzijn). Voor de 
beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoeksgegevens. De kern wordt gevormd door een quasi-experimenteel onderzoek waarin 
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gebruik is gemaakt van de gevarieerde controlegroep met leerlingen en docenten. Gedurende 
het onderzoek is er een tussenrapportage gepresenteerd aan een panel van experts, waaruit de 
vraag naar voren kwam om de beschrijving van de onderwijsvernieuwing een prominente rol te 
geven. In deze rapportage is ruimte gemaakt voor de beantwoording van die vraag. 
 
Het onderzoek brengt naar voren dat, in de perceptie van vertegenwoordigers van de twee 
belangrijkste MBO's, de leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie op onderdelen 
beter voorbereid zijn dan andere leerlingen. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van 
gegevens bleek deze perceptie niet met harde gegevens getoetst te kunnen worden. 
 
Uit de gestructureerde observaties wordt de perceptie gevormd dat de leerlingen Plezier, 
Samenwerken en Zelfstandigheid ervaren tijdens de lestijden. Hierbij wordt aangetekend dat de 
leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie moeten omgaan met een veelheid aan 
prikkels in hun klas. Elk van de leerlingen moet een eigen manier vinden voor het omgaan met 
deze prikkels in de directe omgeving. Sommige leerlingen slagen daar beter in dan andere 
leerlingen. 
 
Uit de metingen blijkt dat leerlingen op de VMBO ICT-route met AVO-integratie gedurende het 
schooljaar meer intrinsiek gemotiveerd zijn en meer tevreden zijn dan leerlingen die onderwijs 
volgen op een andere VMBO-afdeling. Volgens de gedachtegang achter de onderwijsinnovatie 
heeft dat positieve gevolgen voor de leerresultaten van de leerlingen. Die verwachting wordt 
niet bewaarheid na kwantitatieve toetsing: 
- De resultaten van de analyses van de cijfers van de praktijkopdrachten geven geen 

aanleiding om aan te nemen dat de leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie 
betere leerresultaten boeken dan de controleleerlingen zonder AVO-integratie. 

- De resultaten van de analyses van de CE1-cijfers van de drie voorgaande schooljaren van 
VMBO-leerlingen van het Blariacumcollege geven geen aanleiding om aan te nemen dat de 
leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie betere of slechtere leerresultaten 
boeken dan andere leerlingen zonder AVO-integratie. 

Een ander verwacht voordeel van een hogere motivatie, namelijk minder ziekteverzuim door 
leerlingen, vindt in de verzamelde cijfers geen onderbouwing. De experimentele groep vertoont 
niet minder of meer ziekteverzuim dan in het landelijke beeld.  

 
De verwachting dat de docenten in de onderwijsinnovatie meer intrinsiek gemotiveerd en 
tevreden zijn dan hun controlecollega's, wordt niet gesteund door de data. Op basis van deze 
data is er overigens ook geen reden om uit te gaan van het tegenovergestelde. 
 
Kortom, in de VMBO ICT-route met AVO-integratie zijn de leerlingen meer intrinsiek 
gemotiveerd en meer tevreden dan bij de controleleerlingen het geval is. Uit de kwantitatieve 
beoordeling van andere relevante variabelen blijkt dat waardevolle gegeven niet 
vanzelfsprekend te leiden tot betere (of slechtere) prestaties. 
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1. Inleiding 

 
Het Blariacumcollege in Venlo (van de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken: OGVO) 
maakt deel uit van de Projectgroep Discovery. In de projectgroep Discovery trekt een aantal 
VO-besturen1 samen op rondom het thema co-creation. Voor de projectgroep is er geen 
standaarddefinitie van wat co-creation betekent, maar bij de projectgroep leeft er wel een beeld 
van co-creation, dat op de volgende manier omschreven kan worden:  

- Co-creation is een onderwijssituatie waarin de leerling aan het roer van de eigen 
ontwikkeling staat;  

- In een ideale co-creationsituatie bepaalt de leerling de eigen ontwikkeling op inhoud, 
werktempo en aanpak.  

In de Tussenbalans van de projectgroep wordt geformuleerd: 

‘Wij zijn ervan overtuigd dat we in onze scholen situaties moeten faciliteren waar 
geëxperimenteerd kan worden met nieuwe manieren om kennis te vergaren om zo onze 
leerlingen meer te boeien en uit te dagen. De nieuwe media zullen daarbij een belangrijke rol 
spelen’. 

Scholen aangesloten bij de Projectgroep Discovery experimenteren met een diversiteit aan 
invullingen van co-creation. De ervaringen van deze scholen in het toepassen van co-creation 
worden met elkaar gedeeld en verder uitgebouwd. De projectgroep wisselt informatie uit in 
conferenties en workshops. Daarnaast ziet de projectgroep mogelijkheden om uitwerkingen van 
co-creation door middel van wetenschappelijk onderzoek te laten toetsen. 
Organisatieadviesbureau Beteor is gevraagd om in de projectgroep Discovery een 
coördinerende rol te spelen.  

Het Kennisnet onderzoeksprogramma ‘Kennis van Waarde Maken’ daagt het onderwijsveld uit 
om mee te werken aan kennisontwikkeling over doelmatig gebruik van ICT in het onderwijs. 
Deze kennisontwikkeling komt tot stand door de initiatieven in het inzetten van ICT in de 
onderwijspraktijk te bestuderen middels kwalitatief hoogstaand evaluatieonderzoek. Kennisnet 
stelt onder voorwaarden een onderzoeksbudget beschikbaar.   
 
De projectgroep Discovery heeft via Beteor voor het Blariacumcollege in Venlo een 
onderzoeksvoorstel ingediend bij Kennisnet. Dat voorstel is door Kennisnet goedgekeurd.  
 
Het doel van het onderzoek voor het Blariacumcollege is het verkrijgen van een 
(wetenschappelijke) fundering voor de geschiktheid van de toepassing van een  AVO-
geïntegreerd projectonderwijs in het aangeboden onderwijs en, meer specifiek, in de ICT-route 
die zij aanbieden.  

                                                 

 

1
 De bij de oprichting van de projectgroep betrokken besturen zijn CVO Zuid-West Fryslân, 

Onderwijsgroep Noord, Dunamare, Purmerendse ScholenGroep, Onderwijsgemeenschap Venlo & 
Omstreken, Assink Lyceum. 
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Het voorstel betreft het onderzoeken van de effecten voor leerlingen en docenten van het door 
deze school gerealiseerd ‘ AVO-geïntegreerd projectonderwijs’ aangeboden in hun ICT-route 
voor VMBO leerlingen, door 

1. de resultaten te vergelijken met een controlegroep zonder  AVO-geïntegreerd 
projectonderwijs binnen deze school  

2. de resultaten te vergelijken met controlegroepen van andere scholen die wel een 
ICT-route aanbieden, maar geen  AVO-geïntegreerd projectonderwijs toepassen.  

 
Voor het aanscherpen van de onderzoeksvraag in een wetenschappelijk te onderzoeken vraag, 
is gebruik gemaakt van een vraagverhelderaar; een deskundige die werkzaam is binnen een 
universiteit en daar wetenschappelijk onderzoek verricht en kennis heeft over het onderwerp en 
de vereisten van een wetenschappelijk onderzoek. Dr. Marije van Amelsvoort (Universiteit van 
Tilburg), wier onderzoek zich richt op verschillende pijlers in samenwerkend leren via 
computers, is gevraagd om op te treden als vraagverhelderaar. Het resultaat van de 
vraagverheldering is verwerkt in het onderzoeksvoorstel. 
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2. Integratie van Algemeen Vormende Vakken 

 

2.1 Aanloop naar AVO-integratie  
AVO-integratie, zoals toegepast binnen de VMBO ICT-route van het Blariacumcollege, is een 
relatief nieuw verschijnsel in het voortgezet onderwijs. Hier volgt een korte omschrijving van de 
aanloop naar AVO-integratie binnen de ICT-route op het Blariacumcollege. 
 
Integratie van Algemeen Vormende Vakken (Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, 
Natuurkunde) en beroepsgericht onderwijs is een opkomend fenomeen in VMBO-scholen. Met 
de integratie van Algemeen Vormend Onderwijs (AVO-integratie) is een antwoord geformuleerd 
op een probleem dat voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van der 
Hoeven omschreef als: "veel jongeren vinden de school op zich nog wel de moeite waard, maar 
ervaren het onderwijs als weinig uitdagend en niet erg betekenisvol." (2005, Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).  
 
Er wordt aangenomen dat het bestaande klassikale en vakgerichte onderwijs niet meer volstaat 
om de leerlingen te boeien, uit te dagen en te binden. Volgens de KPC groep, betrokken bij 
vernieuwingen in VMBO-onderwijs en de website Beroepskolom.nl, kan de situatie van 
klassikaal vakgericht onderwijs beschreven worden als volgt. 
 
De traditionele vakkenindeling leidt voor de VMBO-leerling tot: 

• Een fragmentatie van leerstof 
• Veel overlap, weinig of geen samenhang 
• Weinig overzichtelijk geheel 
• Verschillende didactische principes die de leerling verwarren 

 
Docenten ervaren 

• Veel instructie 
• Relatief weinig ruimte om leerlingen te begeleiden 
• Veel leerlingen in wisselende groepen (hoe heet die jongen ook alweer) 
• Eigen aanpak in didactiek en pedagogiek (eiland gedrag) 
• Veel leraren moe van het 'trekken en duwen' om leerlingen aan de gang te krijgen 

 
Bij de VMBO ICT-route van het Blariacumcollege zag men dezelfde problematiek en was er de 
motivatie om het vraagstuk aan te pakken. In het verleden heeft het Blariacumcollege, samen 
met andere organisaties, een aanvraag ingediend in het kader van ‘Innovatie in het Voortgezet 
Onderwijs’: Experiment een VMBO-totaalopleiding: 'omgedraaide vakkenintegratie'. In deze 
aanvraag is de problematiek verwoord als: 
 
"'Vakken houden leerlingen dom'... 
...Wij bedoelen hiermee dat de traditionele manier van onderwijs geven veel leerlingen dom 
houdt. Veel leerlingen voelen zich niet aangesproken door pure vakinhouden. Zij begrijpen niet 
waarom zij dingen moeten leren; zij leren niet op de wijze waarop het hen wordt aangeboden." 
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Landelijk is vanaf de start van de ICT-route uitgegaan van het leerlijnenmodel van De Bie en De 
Kleijn (2001). Dit model gaat uit van het aansturen van de leerambitie van de leerlingen door het 
aanbieden van levensechte projecten. Om die projecten tot een goed einde te kunnen brengen, 
moeten de leerlingen zich kennis eigen maken, maar ook vaardigheden verwerven en een juiste 
werkhouding aanleren. Doordat de ambitie aangestuurd wordt, zou dit allemaal veel natuurlijker, 
levensechter moeten gebeuren. 
 
Binnen de VMBO ICT-route werd ervaren dat leerlingen wel degelijk gemotiveerd kunnen zijn 
als er een competentiegerichte didactiek wordt gehanteerd. Om deze reden is het 
Blariacumcollege is in 2003 gestart met de VMBO ICT-route waarbij een deel van de stof in 
projecten werd aangeboden.  
De Algemeen Vormende vakken (AVO) werden aanvankelijk nog op de traditionele manier 
onderwezen. Projectonderwijs en traditioneel onderwijs naast elkaar werd als niet prettig 
ervaren door zowel docenten als leerlingen. Het docententeam was van mening dat in de 
projecten al heel veel AVO-stof aangeboden werd en men was niet tevreden over het 
rendement van het traditionele klassikale onderwijs in die AVO-vakken. In 2004 is besloten om 
het volledige curriculum te herschrijven richting geïntegreerd projectonderwijs. Vanaf schooljaar 
2005-2006 kregen de derdejaars leerlingen alleen nog maar projectonderwijs en enkel op 
verzoek frontale AVO-cursussen (de traditionele instructie). Het schooljaar erna is dit 
doorgetrokken naar het vierde leerjaar, waarmee de hele ICT-route sindsdien AVO-
geïntegreerd projectonderwijs geniet. 
 
Het doel van de integratie van Algemeen Vormende Vakken (AVO-integratie) is het meer 
aansluiten bij de behoeften van de VMBO leerling en het onderwijs voor hen aantrekkelijk te 
maken en te houden. De Adviesgroep VMBO schrijft in het Rapport Voortvarend VMBO (2006):  
VMBO leerlingen worden gemotiveerd door onderwijs dat activerend, betekenisvol en 
authentiek is en waarin samenwerken van leerlingen centraal staat (Rapport Voortvarend 
VMBO, 2006). Volgens dit rapport spreken stages, een werkplekkenstructuur en een meer 
praktische invulling van de AVO-vakken de VMBO-leerling aan. Daarnaast is het wenselijk dat 
VMBO leerlingen zich voldoende beeld vormen van de mogelijkheden in vervolgonderwijs 
(MBO, Havo) en beroepen om doorleren te bevorderen en beroepskansen te vergroten. Het 
bevorderen van de zelfstandigheid in werken helpt de VMBO leerling om in het MBO verder te 
leren. 
Deze factoren zijn ondermeer uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van innovatieve 
onderwijsvormen in het VMBO, waaronder de integratie van AVO-vakken in projectonderwijs. 
Zo ook op de VMBO ICT-route van het Blariacumcollege. De volgende paragraaf geeft uitleg 
over de praktische uitwerking. 
 

2.2  AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de VMBO ICT-route 
Op de afdeling VMBO ICT-route van het Blariacumcollege in Venlo wordt het onderwijs op een 
andere manier vormgegeven dan in andere afdelingen binnen deze school. In plaats van 
klassikale lessen in diverse afzonderlijke vakken heeft het team van deze afdeling vanaf 2004 
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gewerkt aan het omzetten van het totale curriculum2 naar AVO-geïntegreerde projecten die via 
de Electronische Leeromgeving (ELO) aan de leerlingen worden aangeboden. Bij aanvang 
waren er geen geïntegreerde lesmaterialen voorhanden; een ICT-toepassing zou het 
onderwijsproces faciliteren en een betekenisvolle leeromgeving voor de leerling vormen. Voor 
dit doel is door het Blariacumcollege een Electronische Leeromgeving ingericht (met behulp van 
het pakket Moodle). 
 
De leerlingen hebben geen lesrooster met aparte vakken, maar werken het grootste deel van de 
dag in groepjes van vier in een groot open leercentrum. Op verzoek van leerlingen of een 
docent wordt ‘instruction on demand’ gegeven. De leerlingen krijgen dus een grote vrijheid om 
zelf hun tijd in te delen. Een uitzondering betreft de lessen Lichamelijke Oefening: die zijn wél 
roostertechnisch ingepland vanwege de beschikbaarheid van de accommodatie.  

In de situatie vanaf schooljaar 2005-2006 krijgen de leerlingen een projectopdracht waaraan 
ongeveer 6 weken gewerkt kan worden. De projectopdracht gaat over een levensecht product 
zoals het bouwen van een website, het stichten van een bedrijf of het bouwen van een 
computer. Levensecht wil zeggen dat de opdrachtgever van buiten de school komt, dat hij een 
echt product wenst te krijgen en daarvoor ook echt betaalt. De hoofdopdracht wordt verdeeld in 
een aantal deelopdrachten. De leerlingen werken steeds in groepjes van vier en moeten 
regelmatig hun voortgang aan elkaar en aan het team presenteren. In 2006 is het 
Blariacumcollege gestart met het aanbieden van AVO-geïntegreerd projectonderwijs op de 
VMBO ICT-route. 

Volgens de aanvraag ‘Omgekeerde vakintegratie’ van de ICT-route van het Blariacumcollege 
zal de AVO-integratie onder andere leiden tot: 

- Door leerlingen ervaren samenhang in hun onderwijs in plaats van versnipperdheid. 
- Door leerlingen ervaren betekenis van AVO-kennis en -vaardigheden. 
- Door leerlingen ervaren eigen verantwoordelijkheid: leerlingen leren niet meer voor de 

toets, maar voor zichzelf. 
- Reflectie door leerlingen op hun totale leerproces. 
- Toegenomen motivatie van leerlingen en daardoor toegenomen leerprestaties op het 

terrein van alle vakken. 
- Doorstroming van meer leerlingen op een hoger niveau doorstromen van het MBO. 
- Nieuwe rollen voor docenten. 
- Meer gemotiveerde docenten. 

 
De term 'Omgekeerde AVO-integratie' wordt gebruikt om aan te geven dat de lesstof wordt 
gekoppeld aan beroepsproblemen. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van opdrachten wordt 

                                                 

 

2 Het totale curriculum op de afdeling ICT-route van het Blariacumcollege omvat de leerstof van de 

vakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Economie, Maatschappijleer, CKV en het 
praktijkvak ICT-route voor leerjaar drie en vier van de Basisberoepsgerichte en de Kaderberoepsgerichte 
Leerweg van het VMBO. 
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dus niet gevormd door de lesstof, maar juist door problemen uit de praktijk, wat betekenis geeft 
aan de lesstof.  
In Bijlage 6 wordt een voorbeeld gepresenteerd van een levensechte projectopdracht: het 
project Vakantiemarkt. 
 
In 2007 hebben de eerste leerlingen examen gedaan die volgens bovenbeschreven methode 
onderwijs hebben genoten. Vanaf de start van deze ontwikkeling is het voor de betrokkenen 
duidelijk geweest dat onderzoek gedaan moet worden naar de effecten van deze aanpak. Dit 
onderzoek is een eerste aanzet om deze behoefte aan effectresultaten te vervullen.  
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3. Het onderzoek 

 

3.1 Onderzoeksvragen 
Uit de vraagverheldering en gesprekken met het Blariacumcollege is naar voren gekomen dat 
de vraag naar het rendement van het onderwijs in de VMBO ICT-route 
die het Blariacumcollege graag beantwoord zou willen zien in het onderzoek, in feite bestaat uit 
een aantal deelvragen: 

1. Zijn leerlingen die  AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de ICT-route hebben gevolgd 
beter voorbereid op het vervolgonderwijs, het MBO,  
dan leerlingen die onderwijs volgden op een andere VMBO-afdeling (binnen het 
Blariacumcollege)? 
 

2. Zijn leerlingen die  AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de ICT-route volgen meer 
intrinsiek gemotiveerd en tevreden gedurende het leerjaar  
dan leerlingen die onderwijs volgen op een andere VMBO-afdeling? 
 

3. Zijn leerlingen die  AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de ICT-route volgen beter in 
hun leerresultaten, met name voor de algemene vakken, dan leerlingen die onderwijs 
volgen op een andere VMBO-afdeling?  
 

4. Wat is het effect van  AVO-geïntegreerd projectonderwijs voor docenten en voor hun 
motivatie? 

 
Deelvraag 1 en 3 worden alleen onderzocht voor het Blariacumcollege. De deelvragen 2 en 4 
worden beantwoord met behulp van controlegroepen.  

 

Figuur 1. Onderzoeksmodel  
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Uitwerking onderzoeksmodel 

Onafhankelijke variabele: 
De onafhankelijke variabele is wel / geen  AVO-geïntegreerd projectonderwijs met bijbehorende 
onderwijsvisie, als within-subject variabele (zie a) en between-subject variable (zie b): 
 

a. De resultaten van de leerlingen die in leerjaar 3 starten met  AVO-geïntegreerd 
projectonderwijs kunnen vergelijken worden met hun ervaringen en resultaten 
gedurende dit 3e leerjaar. 

b. De leerlingen van leerjaar 3 ICT-route worden vergeleken met leerlingen uit leerjaar 3 
die onderwijs van een andere richting volgen (als controlegroep) en van een andere 
school. 
 

Afhankelijke variabelen: 
1. Uitvalspercentage leerlingen in het vervolgonderwijs (MBO), alleen voor 

Blariacumcollege. 
2. Effect op intrinsieke motivatie en tevredenheid leerlingen. 
3. Leerresultaten van leerlingen, met name kennis van algemene vakken, en toepassen 

van kennis in praktijkgerichte opdrachten. 
4. Invloed op en motivatie van docenten. 

 
Het onderzoek is opgedeeld in twee fasen:  
Fase 1: september 2009 tot en met januari 2010. Onderzoek naar de onderzoeksvragen / 
afhankelijke variabelen 2 en 4. In januari zijn de tussentijdse resultaten voorgelegd aan een 
forum. 
 
Fase 2: februari 2010 tot en met september 2010. Onderzoek naar alle onderzoeksvragen en 
variabelen en analyse en presentatie van de totale resultaten en de verschillen tussen 
experimentele en controlegroep.  
 

3.2 Methode van onderzoek 
De onderzoeksopzet is te classificeren als quasi-experimenteel onderzoek, waarbij het effect 
van  AVO-geïntegreerd projectonderwijs in een experimentele groep wordt afgezet tegen 
verschillende interne en externe controlegroepen die geen  AVO-geïntegreerd projectonderwijs 
aanbieden, maar juist klassikaal onderwijs voor de AVO-vakken. Daarnaast worden de 
experimentele en controlegroepen gevolgd over de tijd: er vinden in het 3e leerjaar van 
schooljaar 2009-2010 meerdere meetmomenten plaats. Deze dubbele vergelijking maakt het 
mogelijk om storende effecten als ‘verschil in individuen’ en ‘verschil in kennis’ uit te sluiten.  
 

3.3 Deelnemers 
De experimentele groep wordt gevormd door de 3e jaars leerlingen die de ICT-route van het 
Blariacumcollege in Venlo volgen. De controlegroep is een samengestelde groep. In de tabel 
hieronder wordt de deelnemersgroep toegelicht met de leerlingaantallen 2009-2010 (bij 
aanvang van het onderzoek).  
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Tabel 1. Deelnemers aan het onderzoek  

Groep Locatie 3e leerjaar Leerlingaantal  
2009-2010 

 Experimentele groep 

Blariacumcollege Venlo VMBO ICT-route 71 leerlingen 

 Controlegroep 

Blariacumcollege Venlo VMBO Zorg en Welzijn 34 leerlingen 

RSG Pantarijn  Rhenen VMBO ICT-route 13 leerlingen 

Comenius College Capelle aan den 
IJssel 

VMBO ICT-route 13 leerlingen 

IJsselcollege Capelle aan den 
IJssel 

VMBO ICT-route 16 leerlingen 

 

Op basis van de informatie van Gerard Mennen (Coördinator kwaliteitszorg en innovatie 
Blariacumcollege en Regiovoorzitter Zuid van het Platform VMBO ICT-route) blijkt dat er binnen 
Nederland ongeveer 40 scholen een VMBO ICT-route aanbieden en slechts enkele scholen 
werken met ook met AVO-geïntegreerd projectonderwijs, waaronder het Blariacumcollege.  
 
Om het rendement van AVO-geïntegreerd projectonderwijs van de ICT-route van het 
Blariacumcollege te onderzoeken is een controlegroep waarin geen  AVO-integratie wordt 
toegepast belangrijk. Voor een optimaal vergelijk met de experimentele groep is er gekozen 
voor een interne (binnen Blariacumcollege) en externe controlegroep (buiten Blariacumcollege. 
Aangezien er binnen de gehele ICT-route van het Blariacumcollege met AVO-integratie wordt 
gewerkt, is de interne controlegroep Zorg en Welzijn. Om ook een vergelijking mogelijk te 
maken met een ICT-route zonder  AVO-integratie, hebben we gebruik gemaakt van drie externe 
controlegroepen die wel een VMBO ICT-route aanbieden, maar geen AVO-integratie. Vanwege 
de groepsgrootte van leerlingen is ervoor gekozen om drie scholen te betrekken in het 
onderzoek, zodat de totale controlegroep van ongeveer gelijke grootte is als de experimentele 
groep. 
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3.4 Instrumenten 

 
Voorbereiding op het MBO 
Onderzoeksvraag: Zijn leerlingen in de ICT- route van het Blariacumcollege beter voorbereid op 
het vervolgonderwijs, het MBO?  
 
Met andere woorden: vallen leerlingen van de ICT-route Blariacumcollege met AVO- 
geïntegreerd projectonderwijs minder uit op het MBO dan leerlingen van andere routes? 
Presteren deze leerlingen beter dan andere leerlingen? Passen deze leerlingen zich beter aan 
dan andere leerlingen? Vertonen deze leerlingen een betere werkhouding dan andere 
leerlingen? 
 
Hiertoe wordt contact gezocht met de MBO's om de uitval van de ICT-route-leerlingen in kaart 
te brengen. Vervolgens worden die gegevens vergeleken met het landelijk gemiddelde, om na 
te gaan of de uitval vanuit de ICT-route lager is. Er wordt contact gezocht met DUO (IB groep 
en CFI samen) om zo veel mogelijk relevante gegevens te verzamelen.  
 
Daarnaast kan voor het Blariacumcollege onderzocht worden hoe de leerlingen van de 2 
examenjaren 2007 en 2008 zijn doorgestroomd; welke opleiding en welke richting zij op dit 
moment volgen. Dit kan op basis van burgerservicenummer of leerlingnummer gedaan worden.  
Het Blariacumcollege registreert de uitstroomgegevens van leerlingen: naar welke scholen gaan 
de leerlingen na het behalen van hun VMBO-diploma. De scholen waar deze leerlingen naartoe 
gaan, leggen naar verwachting (doorstroom)informatie vast: kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens over het aantal leerlingen dat de opleiding volgt en de mate van uitval van leerlingen.  
 
Deze informatie geeft inzicht in het uitvalspercentage, echter wel met de beperking dat veelal 
niet te achterhalen is wat de reden van deze uitval is.  
 

De motivatie en tevredenheid van leerlingen  

Onderzoeksvraag: Zijn leerlingen in de ICT-route die met AVO-geïntegreerd projectonderwijs 
werken meer gemotiveerd en meer tevreden? 
 
Met andere woorden: zijn leerlingen in de ICT-route met AVO-geïntegreerd projectonderwijs 
meer gemotiveerd dan zij waren voordat zij met deze vorm van onderwijs te maken hadden? 
Zijn leerlingen in de ICT-route met AVO-geïntegreerd projectonderwijs meer gemotiveerd dan 
leerlingen uit andere routes in het derde leerjaar?  
 
De verwachting van leren in een AVO-geïntegreerd projectonderwijs waarbij concepten als 
actief zelfstandig en realistisch leren aan de orde zijn, is dat het voornamelijk motivationele 
effecten heeft. Leerlingen raken intrinsiek gemotiveerd om de opdrachten uit te voeren. Ze 
willen de opdrachten uitvoeren vanwege het plezier dat ze eraan beleven, en niet omdat ze dat 
nu eenmaal moeten. Ervaringen van de betrokken docenten bevestigen dit beeld. Van belang 
bij intrinsieke motivatie zijn factoren als de mate van vrijheid en autonomie die leerlingen 
ervaren, de relevantie van de opdrachten in het licht van de opleiding, het gevoel van 
competentie, en de sociale relatie tussen docent en leerling en leerlingen onderling.  
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Deze motivationele effecten kunnen quasi-experimenteel getoetst worden met behulp van het 
model naar zelfdeterminatie van Ryan & Deci (2000). Ryan en Deci beschrijven hoe intrinsieke 
motivatie voor een taak tot stand komt wanneer de situatie de behoefte aan competentie, 
autonomie en sociale verbondenheid van een leerling ondersteunt. Ryan en Deci (2000) 
hebben een zelfbeoordelingvragenlijst ontwikkeld.  
 
Naast de toegenomen intrinsieke motivatie van leerlingen is de leerling-tevredenheid van 
belang om ondermeer de ervaren kwaliteit van het aangeboden onderwijs te toetsen. De 
leerling-tevredenheid geeft weer in welke mate het aangeboden onderwijs van invloed is op de 
ervaren aantrekkelijkheid van het onderwijs voor leerlingen, wat het leren bevordert. Hiervoor is 
een bekende schaal gebruikt. 
 
In aanvulling op intrinsieke motivatie en tevredenheid zijn een aantal andere variabelen 
opgenomen in het onderzoek. Deze variabelen zijn gemeten via schalen afkomstig uit eerder 
wetenschappelijk onderzoek of speciaal ontwikkeld ten behoeve van dit onderzoek. 
 
Hieronder worden de geselecteerde variabelen weergegeven.  
 
Intrinsieke motivatie van leerlingen. Dit wordt gemeten met behulp van de Intrinsic Motivation 
Inventory (IMI, Ryan & Deci, 2000). Een Nederlandse vertaling van de IMI is onderzocht en 
gepresenteerd in het rapport ‘Leren met meer effect’ (Meijer & van Eck, 2008). De IMI bestaat 
uit 24 items en de subschalen, intrinsieke motivatie, waargenomen competentie en autonomie. 
Enkele voorbeelditems: ‘Het doen van deze activiteiten geeft me voldoening’, ‘Ik denk dat ik 
deze activiteiten beter kan uitvoeren dan andere mensen van mijn leeftijd en geslacht’ en ‘Ik 
doe erg mijn best om deze activiteit uit te voeren’. Er wordt geantwoord op een 5-punts Likert 
schaal die loopt van ‘helemaal mee oneens’ (1) tot ‘helemaal mee eens’(5).  
Cronbach’s alpha van deze schaal was in het huidige onderzoek, op de eerste .86 en op de 
tweede meting .89, wat een hoge mate van interne consistentie weergeeft.  
 
Tevredenheid van leerlingen. Dit wordt gemeten middels de ‘faces measure’, een schaal van 
Kunin (1998). Uit onderzoek is gebleken dat deze schaal de algehele tevredenheid beter 
vaststelt dan tientallen losse vragen over tevredenheid. De schaal bestaat uit 5 verschillende 
gezichten van heel blij tot heel ongelukkig, waarbij 1 laag is en 5 hoog.  
 
Self-efficacy. Pintrich & De Groot (1990) hebben een schaal ontwikkeld waarmee self-efficacy 
bij leerlingen onderzocht kan worden. Voor de doelgroep van leerlingen in het huidige 
onderzoek is de formulering van enkele vragen aangepast. De schaal bestaat uit 8 items. 
Voorbeelditems zijn: ‘Ik verwacht goed te presteren vergeleken met andere leerlingen die deze 
opleiding volgen’, ‘Ik ben er zeker van dat ik de stof kan begrijpen die in deze opleiding 
onderwezen wordt’, ‘Ik weet dat ik in staat ben de lesstof van deze opleiding te leren’. De 
antwoordmogelijkheden gaan van helemaal mee oneens (1) naar helemaal mee eens (5). De 
betrouwbaarheid is gemeten met Cronbach’s alpha. Deze was .86 en daarmee als hoog te 
benoemen. 
 
Interesse Studie Programma (ISP). Een schaal van 8 stellingen van Harachiewicz et al. (2000), 
aangepast voor de doelgroep in het huidige onderzoek. Voorbeelditems: ‘Ik vind dat we 
interessante dingen leren in deze opleiding’ , ‘Ik denk dat het vakgebied van deze opleiding erg 
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interessant is’. De antwoordmogelijkheden gaan van helemaal mee oneens (1) naar helemaal 
mee eens (5). Cronbach’s alpha was .88. 
 
Zelfsturend vermogen. Deze schaal is eerder toegepast in Kennisnet onderzoek en aangevuld 
met vragen die speciaal ontwikkeld zijn voor deze studie. De 11 vragen hebben betrekking op 
controle en op aanpak. Voorbeelditems zijn. ‘Ik heb mijn schoolwerk voor mijn gevoel onder 
controle’, ‘Ik maak een planning van mijn schoolwerk’, ‘ Ik heb geen idee hoe ik moet werken 
om op tijd klaar te zijn’ (omkeervraag). De antwoordmogelijkheden zijn helemaal mee oneens 
(1) tot helemaal mee eens (5). Cronbach’s alpha was .76 tijdens de eerste en .71 tijdens de 
tweede meting. Factoranalyse laat zien dat er 1 hoofdfactor ontstaat en dat twee items ook op 
een andere factor laden. Als cut-off point voor een of meerdere factoren factorladingen wordt 
.30 gehanteerd. Aangezien de factorladingen op de hoofdfactor tussen .31 en 73 zijn, wordt de 
1-factoroplossing geaccepteerd.  
 
Perceptie prestatie. Deze schaal van 8 vragen is door Beteor ontwikkeld ten behoeve van dit 
onderzoek om een gevoel te krijgen voor de leerling-beoordeling van eigen prestatie. 
Voorbeeldvragen: ‘Vergeleken met andere leerlingen vind ik dat ik goed presteer’, ‘Ik ben 
tevreden over mijn cijfers’, ‘De opdrachten die we in de projecten uitvoeren passen goed bij wat 
we al weten’. De antwoordmogelijkheden zijn helemaal mee oneens (1) tot helemaal mee eens 
(5). Factoranalyse wijst uit dat er een hoofdfactoroplossing is en de factorladingen variëren van 
.33 tot .72. De betrouwbaarheid is gemeten met Cronbach’s alpha. Deze was .76 op de 
voormeting en .83 op de tweede meting. 
 
Contact met de docent. Op verzoek van het Blariacumcollege hebben we een schaal ontwikkeld 
om het contact met de docent te meten om daar meer inzicht in te krijgen. In totaal zijn 14 items 
geformuleerd. Enkele voorbeelden: ‘Ik voel me op mijn gemak in de lessen van de docenten’, ‘Ik 
ben tevreden over het contact met de docent’, ‘Docenten bespreken met ons hoe we een 
opdracht kunnen aanpakken’. De antwoordmogelijkheden gaan van helemaal mee oneens (1) 
naar helemaal mee eens (5).  
De ongeroteerde factoranalyse laat zien dat 2 items laden op een 2e factor en op de eerste 
factor een lading hebben van respectievelijk .24 en .27. Als cut-off point hanteren we een 
factorlading van .30, vandaar dat deze twee items uit de schaal verwijderd zijn en er 12 items 
overblijven. De factorladingen van deze 12 items zijn tussen de .52 en .80, dus van voldoende 
kwaliteit. Cronbach’s alpha was .86. 
 
In dit onderzoek vergelijken we de motivatie en tevredenheid van leerlingen tijdens het derde 
jaar van de ICT-route met de motivatie van leerlingen in de andere derdejaars richtingen, maar 
ook met hun motivatie aan het begin van het derde jaar en nog niet met  AVO-geïntegreerd 
projectonderwijs hebben gewerkt. Deze dubbele vergelijking maakt het mogelijk om storende 
effecten als ‘verschil in individuen’ en ‘verschil in onderwerpen’ uit te sluiten. 
 
Als extra indicator van de motivatie en tevredenheid van leerlingen hebben we een analyse van 
het verzuim toegevoegd. Gegevens over ziekteverzuim, maar ook ander verzuim zoals 
spijbelen, kunnen weergeven hoe leerlingen de aangeboden wijze van onderwijs ervaren. De 
verzuimgegevens van leerlingen die AVO-geïntegreerd projectonderwijs volgen binnen de ICT- 
route worden vergeleken met de verzuimgegevens van leerlingen die onderwijs op een andere 
VMBO afdeling volgen binnen dezelfde school.  
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De leerresultaten 

Onderzoekvraag: Zijn er onder leerlingen in de ICT-route die met AVO-geïntegreerd 
projectonderwijs werken betere leerresultaten? 
 
Met andere woorden: Halen leerlingen uit de ICT-route betere resultaten op de examens voor 
de algemene vakken dan leerlingen uit de andere routes? Kunnen leerlingen in de ICT-route 
beter praktijkgerichte opdrachten uitvoeren dan zij konden toen ze nog niet met deze vorm van 
onderwijs werkten? Kunnen leerlingen in de ICT-route beter praktijkgerichte opdrachten 
uitvoeren dan leerlingen uit andere routes of van andere scholen in het derde leerjaar? 
 
Projectonderwijs wordt voornamelijk getoetst op motivationele effecten, maar zelden op de 
leerresultaten die behaald worden. Het is echter wel belangrijk om te onderzoeken of het AVO- 
geïntegreerd projectonderwijs ook effect heeft op kennisvlak, omdat er al te vaak een relatie 
verondersteld wordt tussen hoe leuk leerlingen een bepaalde manier van onderwijs vinden en of 
ze er ook daadwerkelijk meer van leren. Daarnaast wil het Blariacumcollege graag weten of 
deze methode van het aanbieden van onderwijs ook werkt en zo ja, deze boodschap kunnen 
communiceren naar de doelgroepen. 
Leerresultaten kunnen op meerdere gebieden behaald worden. De leerlingen die leren middels 
AVO-geïntegreerd projectonderwijs kunnen meer kennis hebben in vergelijking met leerlingen 
die niet met deze  AVO-geïntegreerd projectonderwijs werken, maar ze kunnen misschien ook 
beter samenwerken of beter hun kennis toepassen vanwege de praktijkgerichte opdrachten die 
zij in het projectonderwijs krijgen.  

Deze onderzoeksvragen worden op meerdere manieren onderzocht (multiple-source).  

Allereerst door te onderzoeken of er kwantitatieve significante verschillen zijn tussen de cijfers 
voor algemene vakken en praktijkopdrachten voor leerlingen die wel en niet deelnemen aan de 
ICT-route. Samengevat: 

- Cijfers voor de praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten zijn door de teamcoördinator ICT-
leerroute/Handel & Verkoop, Matthijs van der Giesen van het Blariacumcollege ontwikkeld.  

- Cijfers voor de vakken (cijfers centraal eindexamen leerjaar 4 ICT-route vergelijken met 
cijfers van andere routes, cijfers voor schoolonderzoeken leerjaar 3 en dergelijke). Docenten 
van het Blariacumcollege en van de andere scholen geven de cijfers, Beteor analyseert de 
cijfers op significante verschillen tussen groepen.  

 
Daarnaast door alleen binnen het Blariacumcollege kwalitatieve gegevens te verzamelen over 
deze leerresultaten; observatie van relevante kenmerken, waaronder: 

- Observatie en scoren van leerlinghouding en –gedrag op de ICT-route van het 
Blariacumcollege, bijvoorbeeld met betrekking tot samenwerken, zelfstandig werken, actieve 
leerhouding, spijbelen, lesverstoring of –verwijdering. Hiertoe is een observatieleidraad door 
Beteor ontwikkeld. Deze observaties worden binnen het Blariacumcollege gedaan, maar 
niet binnen de andere scholen. Er is hiervoor gekozen vanwege de gevraagde 
tijdsinvestering per school. Daarnaast passen de observaties bij het vergroten van 
onderzoeksvaardigheden van de binnen het Blariacumcollege betrokken docenten bij het 
project Academische School.  

- Inhoudelijk oordeel docent over hoe de praktijkopdracht is uitgevoerd op een aantal 
onderscheidende kenmerken, zoals samenwerken, omgaan met deadlines. Docenten van 
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het Blariacumcollege en andere scholen geven dit oordeel speciaal ten behoeve van dit 
onderzoek, Beteor verzamelt en analyseert deze gegevens om eventuele verschillen tussen 
groepen te observeren.  

- Portfolio van leerlingen van het Blariacumcollege. Leerlingen houden zelf een portfolio bij 
waarin zij ondermeer reflecteren op hun leerprestaties. De geanonimiseerde portfolio’s van 
leerlingen die werken met  AVO-geïntegreerd projectonderwijs van de ICT-route worden 
vergeleken met de geanonimiseerde portfolio’s van leerlingen van leerlingen die een andere 
route volgen. Binnen het Blariacumcollege wordt al gewerkt met portfolio’s, Beteor 
verzamelt en analyseert de gegevens.  
 
 

De effecten voor docenten 

Onderzoeksvraag: Wat is de invloed van werken in AVO-geïntegreerd projectonderwijs binnen 
de ICT-route op docenten en hun motivatie? 
 
Met andere woorden: naast de effecten op leerlingen heeft het AVO-geïntegreerd 
projectonderwijs ook gevolgen voor docenten. In een positief scenario zullen zij zich meer 
betrokken voelen bij projectonderwijs omdat ze zelf een grote invloed hebben op de inhoud van 
de vorm van het onderwijs en zelf uitgedaagd worden om op een geheel nieuwe wijze onderwijs 
aan te bieden. In een minder positief scenario zullen docenten het bijvoorbeeld een extra 
belasting vinden om deze vorm van onderwijs te bieden.  
Hiertoe is onderzoek gedaan naar de welzijnsbeleving van docenten middels een web-based 
vragenlijst. De vragenlijst die hiervoor gebruikt is, is een combinatie van de enquête die door het 
Blariacumcollege gebruikt wordt om docenttevredenheid vast te stellen en enquêtes die 
toegepast zijn in eerder (wetenschappelijk) onderzoek of speciaal ontwikkeld ten behoeve van 
dit onderzoek.  
 
De onderwerpen in de vragenlijst waren: 

- Intrinsic Motivation Inventory. Een Nederlandse vertaling van de IMI is onderzocht en 
gepresenteerd in het rapport ‘Leren met meer effect’ (Meijer & van Eck, 2008). De IMI 
bestaat uit 24 items en de subschalen, intrinsieke motivatie, waargenomen competentie en 
autonomie. In dit rapport is tevens deze op docenten aangepaste versie opgenomen. Er 
wordt geantwoord op een 5-punts Likert schaal die loopt van ‘helemaal mee oneens’ (1) tot 
‘helemaal mee eens’(5).  

- Faces Measure. Een schaal van Kunin (1998). Uit onderzoek is gebleken dat deze schaal 
de algehele tevredenheid beter vaststelt dan tientallen losse vragen over tevredenheid. De 
schaal bestaat uit 5 verschillende gezichten van heel blij tot heel ongelukkig, waarbij 1 laag 
is en 5 hoog. 

- Self-efficacy beliefs Docenten. Een vertaling van Caprara et al., (2006), een 5 items self-
efficacy schaal speciaal ontwikkeld voor leraren. Enkele voorbeelditems: ‘Ik ben in staat om 
alle mogelijke uitdagingen het hoofd te bieden om mijn onderwijsdoelen te bereiken’, ‘Als 
docent ben ik in staat om erkenning en waardering door mijn leerlingen te krijgen’. Er wordt 
geantwoord op een 5-punts Likert schaal die loopt van ‘helemaal mee oneens’ (1) tot 
‘helemaal mee eens’(5).  

 Docenttevredenheid. Vijf vragen die toegepast zijn in eerder onderzoek van Beteor om 
tevredenheid in kaart te brengen: ‘ Ik ben trots op het werk dat ik doen’, ‘Ik ben tevreden 
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over mijn werk’. Antwoordmogelijkheden zijn helemaal mee oneens (1) tot helemaal mee 
eens (5). 

 Vernieuwingsbereidheid. Vier vragen geïnspireerd op SBL onderzoek: Ik hou van 
vernieuwen in mijn onderwijs, Ik wil mee voorop lopen om het onderwijs bij de tijd te 
houden, Ik wil de nieuwe generaties leerlingen boeien, Ik wil samen met collega’s 
vernieuwen. Antwoordmogelijkheden zijn helemaal mee oneens (1) tot helemaal mee eens 
(5). 

 
Tot slot zullen gegevens van uitgevoerd en lopend onderzoek onder leerlingen en docenten 
binnen het Blariacumcollege daar waar relevant betrokken worden in het huidige onderzoek, als 
documentonderzoek dan wel als directe data voor analyse. 
 

3.5 Procedure 

Na het samenstellen van onderwerpen en schalen in de vragenlijsten voor leerlingen en 
docenten is nagegaan of de vraagstelling en formulering geschikt was voor de doelgroep van 
VMBO leerlingen. In overleg met de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van 
Twente, maar ook met de heren Mennen en Van der Giessen van het Blariacumcollege is 
besloten om de formulering van enkele vragen aan te passen.  

Leerlingen hebben de vragenlijst klassikaal ingevuld, op verzoek van de docent. De docent 
heeft een korte uitleg gegeven over het onderzoek: het is een evaluatie van de opleiding. 
Leerlingen werden niet beloond voor deelname aan het onderzoek. Docenten hebben de 
vragenlijst op een door hen gewenst tijdstip ingevuld, maar wel in de door Beteor aangegeven 
weken. Enkele leerlingen en docenten waren vanwege (Mexicaanse) ziekte of anderszins 
afwezig, een enkeling heeft de vragenlijst alsnog ingevuld in de aangegeven weken.  

In de eerste vragenlijst voor leerlingen waren 9 variabelen opgenomen, in de tweede vragenlijst 
zijn 6 variabelen uit de eerste lijst herhaald. Er kon op een 4-puntsschaal of op een 5-
puntsschaal worden geantwoord, afhankelijk van de specifieke variabele. (Zie Bijlage 2 voor de 
volledige vragenlijst.) 

De eerste meting heeft plaatsgevonden in de eerste weken van het schooljaar: in september en 
begin oktober 2009. Na de eerste meting is onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit 
gedaan. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de tweede meting.  
 
De tweede meting is uitgevoerd in december 2009. Er is in de wetenschappelijke literatuur een 
discussie over de geschikte periode tussen metingen. De meningen lopen zeer uiteen, sommige 
auteurs noemen 6 weken, waar anderen een periode van 3 maanden tot een jaar geschikt 
achten.  
In overleg met het Blariacumcollege is gekozen voor een tussenliggende periode van 10 weken.  
De overwegingen hierbij waren 

- Aansluiting bij de wetenschappelijke discussie: blijf minstens binnen de range van de kortst 
aanbevolen periode en langst aanbevolen periode. 

- Ervaringen van medewerkers van de ICT-route van het Blariacumcollege over de duur 
waarna zij veranderingen opmerken. 
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Praktische overwegingen, zoals vakantie: meet niet net vóór of net ná een vakantie. Dan zijn de 
leerlingen waarschijnlijk deels met de vakantie bezig en dat zou de meetresultaten verstoren.  
 
De laatste meting is uitgevoerd in juli 2010, voor de zomervakantie. Op deze manier is er een 
‘eindmeting’ verkregen van de mening van leerlingen.  
 
Het vragenlijstonderzoek onder docenten is uitgevoerd in september 2009 en is herhaald in juli 
2010. In de loop van het schooljaar zijn er op verschillende momenten gesprekken gevoerd met 
docenten van de ICT-route van het Blariacumcollege om een beeld te krijgen van hun motivatie 
en tevredenheid, maar ook hun ervaringen met de AVO-integratie binnen de leerroute, hun 
perceptie van de voor- en nadelen voor leerlingen en er is gevraagd naar hun mening over de 
voorbereiding en aansluiting op de uitstroom naar het MBO.  
 
 
 



22 

 

 

4. Resultaten onderzoek leerlingen 

 

4.1  Respons en betrouwbaarheid 
Om de onderzoeksvragen te onderzoeken zijn op 3 momenten metingen verricht waarin de 
doorstroom naar het MBO, de intrinsieke motivatie, tevredenheid, leerresultaten van leerlingen, 
motivatie en tevredenheid van docenten en enkele overige onderwerpen werden meegenomen. 
De metingen zijn verspreid over het leerjaar uitgevoerd: in september 2009, januari 2010 en in 
juni 2010.  
 
Respons 
 
In de tabel hieronder wordt de respons weergegeven. De respons is goed te noemen, 
gemiddeld heeft ruim 80% van de leerlingen meegewerkt aan het onderzoek en de vragenlijsten 
op de 3 meetmomenten ingevuld. 
 
Tabel 2:Verdeling steekproef leerlingen experimentele en controlegroep en responspercentages 

VMBO-school N Aantal  
leerlingen 
meting 1 

Aantal leerlingen 
meting 2 

Aantal 
leerlingen 
meting 3 

  Experimentele groep  

Blariacumcollege, ICT-route, 
Venlo  

71 70 (99%) 63 (89%) 57 (80%) 

  Controlegroepen  

Blariacumcollege, Zorg en 
Welzijn, Venlo 

34 29 (85%) 30 (88%) 34 (100%) 

RSG Pantarijn, ICT-route, 
Rhenen 

13 9 (69%) 11 (85%) 11 (85%) 

Comenius College, ICT-route 
Capelle aan den IJssel 

13 12 (92%) 11 (85%) 10 (77%) 

IJsselcollege, ICT-route 
Capelle aan den IJssel 

16 12 (75%)  11 (69%) 14 (88%) 

Totaal experimentele groep  70 63 57 

Totaal controlegroepen  62 63 69 
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Voor de analyse van de verzamelde data zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
analysemethoden toegepast. Multivariate variantie-analyse, betrouwbaarheidsanalyse, 
factoranalyse en t-toetsen zijn toegepast. De analyses zijn uitgevoerd met SPSS 18.0. 
 
Analyse controlegroep 
 
Allereerst is onderzocht in hoeverre de verschillende controlegroepen onderling van elkaar 
verschillen. Hiertoe is een multivariate variantie-analyse (General Lineair Model Multivariate) 
uitgevoerd.  
 
Uit deze analyse bleek dat de controlegroepen onderling een klein significant verschil hadden, 
F(63) = 1,264, p = .08. Uit de post-hoc testen (Tukey HSD) bleek dat dit significante verschil op 
slechts één variabele ‘Faces’ (bestaande uit 1 item) voor kwam (met een p waarde van .058). 
Deze controleschool had meer gespreide scores dan de andere controlescholen en zodoende 
een lagere gemiddelde score dan de andere scholen.  
 
Van de totale controlegroep van 62 respondenten maken 12 leerlingen deel uit van de 
desbetreffende controleschool. Het verschil tussen de controlescholen op de variabele ‘Faces’ 
is klein. Op de andere variabelen werden geen significante verschillen gevonden.  
Om deze reden is besloten dat de controlegroepen in de vervolganalyses samengevoegd 
konden worden.  
 
Betrouwbaarheid schalen vragenlijstonderzoek 
 
Tabel 3: Betrouwbaarheid van de schalen in de vragenlijsten voor leerlingen 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 Aantal 
items 

Intrinsic Motivation 
Inventory 

.86 .89 .86 24 

Faces Measure 1 item 1 item 1 item 1 

Self-efficacy .86 - .92 9 

Interesse Studie 
Programma 

.88 - .77 8 

Zelfsturend Vermogen .76 .71 .75 11 

Prestatie perceptie .76 .83 .88 8 

Contact met de docent .84 .91 .92 14 
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Tabel 4: Correlatietabel variabelen meting 1 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Intrinsic Motivation Inventory -          

2. Faces 
 

-,38
**
 -           

3. Self-efficacy 
 

,74
**
  -,18

*
 -         

4. Interesse Studie Programma ,57
**
 -,47

**
 ,46

**
 -       

5. Zelfsturend vermogen ,50
**
  -,19

*
 ,42

**
 ,33

**
 -     

6. Prestatie perceptie ,60
**
  -,16 ,73

**
 ,44

**
 ,38

**
 -   

7. Contact docent ,48
**
 -,29

**
 ,44

**
 ,52

**
 ,25

**
 ,50

**
 - 

* p < .05 
** p < .01 
 

In de correlatietabel is te lezen dat de variabelen onderling wel enige samenhang hebben, maar 
niet hoog correleren. Met andere woorden, de correlaties geven aan dat de variabelen elkaar 
niet veel overlappen en dus grotendeels andere onderwerpen meten. Alleen de variabele ‘Self-
efficacy’ vertoont een hogere samenhang met de variabele ‘Intrinsieke motivatie’ en ‘Prestatie 
perceptie’. Deze samenhang is bekend vanuit de literatuur over self-efficacy.  
 

4.2 Voorbereiding op het MBO 
Onderzoeksvraag: Zijn leerlingen in de ICT-route van het Blariacumcollege beter voorbereid op 
het vervolgonderwijs, het MBO?  
 
Om deze vraag te beantwoorden worden idealiter de gegevens van de voormalige leerlingen 
van de VMBO ICT-route met AVO-integratie die nu op het MBO zitten, vergeleken met de 
gegevens van andere leerlingen op het MBO. Bij 'gegevens' wordt gedacht aan leerprestaties, 
doorstroomgegevens, voortijdig schoolverlaten en meer. Hoewel van goede wil, bleken de 
betreffende MBO's niet te zijn ingericht op dergelijke vragen. Ook navraag bij DUO leverde niet 
het gewenste resultaat. Het is dus niet mogelijk om een kwantitatieve analyse te maken.  
Om toch enige grip te krijgen op dit vraagstuk is ervoor gekozen om door middel van interviews 
informatie te vergaren over de percepties van actoren die bij de overgang van VMBO naar MBO 
betrokken zijn.  
Het startpunt ligt bij de decaan van het Blariacumcollege, waarna coördinatoren van de twee 
belangrijkste MBO's geïnterviewd zijn. (De 'belangrijkste MBO's' zijn die scholen waar de 
meeste VMBO-leerlingen van de ICT-route naar uitstromen.) 
 
Interview met de decaan van het Blariacumcollege 
De decaan geeft aan dat het Blariacumcollege heel actief is in het bevorderen van de uitstroom 
naar het MBO en daar goede resultaten mee haalt. Een VSV makelaar (Voortijdig 
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Schoolverlaten) werkt nauw met de leerplichtambtenaren en de school samen om deze 
uitstroom te optimaliseren.  
De decaan zou graag een terugkoppeling krijgen van de MBO-instellingen over hoe het de 
leerlingen daar vergaat. Op dit moment is dat nog geen standaardprocedure; slechts een enkele 
MBO-instelling geeft hier (ongevraagd) informatie over. Vanaf het nieuwe schooljaar 2010-2011, 
neemt de decaan deel aan het landelijk netwerk voor schooldecanen, De Decaan.Net, en zal 
het mogelijk eenvoudiger worden om informatie te ontvangen over studiekeuze van leerlingen 
en andere relevante informatie.  
 
Volgens de decaan en de docenten van de ICT-route stromen de meeste leerlingen van de 
Blariacumcollege VMBO ICT-route door naar de volgende MBO-opleidingen: 

 ROC Ter AA (Helmond)  

 ROC Gilde Opleidingen (Roermond, Oostrum) 

 De Eindhovense School (Eindhoven) 

 ROC Eindhoven (Eindhoven) 
Volgens deze gesprekspartners is de reden voor deze keuze met name gelegen in de nabijheid 
van deze MBO-instellingen, aangevuld met het brede aanbod van studierichtingen. De 
leerlingen van de ICT-route stromen niet perse door naar een vervolgopleiding op ICT-gebied 
zoals bijvoorbeeld Medewerker ICT. Een aantal van hen verkiest een andere opleiding. Een 
voordeel voor de ICT-leerlingen is dat in veel opleidingen gebruik gemaakt wordt van ICT-
middelen en –toepassingen. De leerlingen uit de ICT-route zijn met hun kennis en vaardigheden 
op dit gebied in staat om zich op meer opleidingen aan te passen.  
De AVO-integratie zorgt ervoor dat de kinderen zich zowel inhoudelijk als op competentieniveau 
ontwikkelen. Met andere woorden: de ICT-route van het Blariacumcollege leidt niet alleen op tot 
leerlingen die verder gaan in een ICT-opleiding, maar zorgt voor een brede basis waardoor 
leerlingen naar diverse MBO-opleidingen kunnen uitstromen. Deze bewering wordt gesteund 
door de uitstroom van leerlingen in 2009/2010. Zij stromen uit naar MBO-opleidingen in de 
richtingen ICT, Mediavormgeving, Techniek, Transport, Economie, Hospitality en Beveiliging. 
 
Uit de gegevens van de uitstroom van de Blariacumcollege ICT-route leerlingen van de 
afgelopen 3 leerjaren blijkt dat het merendeel van de leerlingen uitstroomt naar ROC Gilde 
Opleidingen, gevolgd door ROC ter AA en de Eindhovense School. Zie de tabel hieronder. 
Uit deze tabel is af te lezen dat jaarlijks bijna de helft van de leerlingen naar ROC Gilde 
Opleidingen uitstroomt en bijna een kwart van de leerlingen naar ROC ter AA uitstroomt. Enkele 
4e jaars leerlingen stromen nog niet door naar het MBO: zij stromen door naar de theoretische 
leerweg binnen het Blariacumcollege of zijn gezakt voor hun eindexamen. 
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Tabel 5: Uitstroomgegevens van 4e jaars leerlingen Blariacum ICT-route 

 Uitstroom 2007-2008 
ICT-route 
 
 

Uitstroom 2008-2009 
ICT-route  

Uitstroom 2009-2010 
ICT-route  
 
 

ROC Gilde 
Opleidingen 

21 leerlingen 16 leerlingen   26 leerlingen 

ROC Ter AA   5 leerlingen   7 leerlingen   10 leerlingen 
De Eindhovense 
School 

  3 leerlingen   2 leerlingen     4 leerlingen 

ROC Eindhoven    6 leerlingen   0 leerlingen     2 leerlingen 
ROC de Maasvallei   5 leerlingen   0 leerlingen     2 leerlingen 
ROC Leeuwenborg   1 leerling   0 leerlingen     0 leerlingen 
Blariacumcollege 
TL of 4e leerjaar 
opnieuw 

  1 leerling   3 leerlingen     3 leerlingen 

Totaal Uitstroom 42 leerlingen 
 

 28 leerlingen   47 leerlingen 

Totaal uitstroom 
naar 
MBO opleiding 

41 leerlingen (98%) 25 leerlingen (89%)  44 leerlingen (94%) 

Bron: Bewerkte bestanden van Blariacumcollege, decaan. 

 
Uit gegevens van de MBO-opleidingen waar de VMBO ICT-route-leerlingen naar zijn 
uitgestroomd, is nog geen bruikbare kwantitatieve informatie af te leiden. Om die reden wordt 
hier een kwalitatieve duiding van prestaties gegeven. Zie tabel 6. 
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Tabel 6:  Leerlingen ingestroomd in MBO in schooljaar 2009 / 2010 

MBO instelling Aantal leerlingen vanuit 
Blariacum ingestroomd in 
2009-2010  
(gelijk aan uitstroom Blariacumcollege 
2008-2009) 

Status in september 2010 

ROC Gilde Opleidingen 16 leerlingen ingestroomd 
vanuit Blariacumcollege 

 

De helft van de leerlingen 
doet het redelijk goed. De 
andere helft doet het niet zo 
goed, 1 leerling is een andere 
opleiding gaan doen.  

ROC Ter AA 7 leerlingen ingestroomd 
vanuit Blariacumcollege 

Van de 7 aanmeldingen zijn 
er 3 leerlingen niet gestart. 
Van de overige 4 zijn 2 
leerlingen gestopt met de 
opleiding gedurende het jaar 
(door hoog ziekteverzuim), de 
andere 2 leerlingen hebben 
goede resultaten.  

Bron: interviews met de MBO instellingen 

 
Interview ROC Gilde Opleidingen 
Volgens de directeur van het Servicecentrum Gilde Opleidingen en voorheen sectordirecteur 
ICT, vallen de ICT-route leerlingen afkomstig van het Blariacumcollege in positieve zin op bij 
Gilde Opleidingen. Ze vallen vooral op door hun ICT-werkhouding, die al redelijk zelfstandig is, 
en door hun basiskennis die goed aansluit bij de inhoud van de MBO opleiding. Hij ervaart een 

positieve invloed van AVO-geïntegreerd projectonderwijs zoals het Blariacumcollege dat heeft 
ingericht. Deze gesprekspartner was als sectordirecteur destijds betrokken bij de pilot die het 
Blariacumcollege had opgezet binnen de ICT-route en weet zodoende van de achtergronden.  
 
Een ander punt dat opvalt is dat de leerlingen van het Blariacumcollege hun eigen ICT-kennis 
vaak wat hoog inschatten en soms misschien wel te hoog. Een voorbeeld is dat wanneer ze 

binnen het MBO het onderwerp ‘hardware’ krijgen ze als reactie geven dat ze daar al les in 
hebben gehad en genoeg weten, maar niet beseffen dat het MBO een verdieping biedt op dit 
onderwerp. Dit wordt vaak wordt uitgelegd als negatieve kritiek, terwijl dat niet het geval is. 
 

Er is altijd sprake van een ‘warme overdracht’ van leerlingen vanaf het VMBO naar het MBO, 
waarin er goed contact is met de toeleverende school over de leerlingen en over eventuele 
extra zorg en begeleiding die nodig is. Na het eerste halfjaar stuurt Gilde Opleidingen een 
overzicht van hoe de status is van de ingestroomde leerlingen naar het Blariacumcollege. Een 
andere wijze van contact is via het samenwerkingsverband VMBO-MBO Noord- en Midden- 

Limburg waarin onderwijsprogramma’s worden gedeeld en besproken.  
Het is wel de wens om de samenwerking met het Blariacumcollege te intensiveren en 
structureel overleg te hebben over de aansluiting van de onderwijsprogramma’s en de 

doorlopende leerroute.  
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Interview ROC Ter AA 
De teamcoördinator ICT van ROC Ter AA in Helmond, geeft aan dat de leerlingen afkomstig 
van het Blariacumcollege het over het geheel genomen goed doen op het ROC Ter Aa. In het 
algemeen is er een positieve indruk van leerlingen die van een VMBO met ICT-route afkomstig 
zijn ten opzichte van een VMBO zonder ICT-route. Het verschil is te merken in:  

- meer en gedegen voorkennis 

- een zelfstandige en actieve werkhouding 

- goede studieresultaten; leerlingen leveren de projecten op tijd in en geven goede 
presentaties, doordat ze dat al op het VMBO gedaan hebben 

- het bewust kiezen voor ICT en daardoor minder uitval in het eerste MBO leerjaar. 
 
Het is niet te zeggen dat de AVO-integratie an sich invloed heeft op het niveau van deze 
leerlingen, wel valt volgens de teamcoördinator ICT over het geheel op dat deze leerlingen een 
ander instroomniveau hebben, de basis is beter.  
 
Het is wel een trend dat leerlingen zich op meerdere MBO-instellingen tegelijk inschrijven en 
pas op het allerlaatste moment beslissen waar ze gaan starten. Dit is ook terug te zien in de 
doorstroomcijfers binnen het MBO in de eerdere tabel; er zijn een aantal leerlingen niet gestart 
terwijl ze zich wel hadden ingeschreven.  
 
Verder vertelt de teamcoördinator ICT dat de samenwerking met het Blariacumcollege is 
geïntensiveerd in de laatste 3 jaren. Aanleiding hiervoor was de uitnodiging van het 
Blariacumcollege om bij de afstudeerpresentaties van de leerlingen die naar het ROC ter AA 
zouden doorstromen aanwezig te zijn. De teamcoördinator ICT heeft dat toen gedaan en vanaf 
dat contact met de docenten van het Blariacumcollege is er een intensieve samenwerking 
ontstaan tussen deze VMBO- en MBO-instellingen. Er wordt over gesproken om docenten van 
ROC ter AA zelfs een aantal lessen te laten verzorgen op het Blariacumcollege. Daarnaast 
worden inmiddels de onderwijsprogramma’s naast elkaar gelegd om ze optimaal te laten 
aansluiten. Uit het interview blijkt dat het geen gemeengoed is om deze samenwerking met alle 
toeleverende VMBO-instellingen te realiseren.  
Het voordeel voor ROC Ter AA is dat de nieuwe leerlingen al een goed beeld hebben van de 
ICT-opleiding en het projectonderwijs en zodoende bewuster en gemotiveerder kiezen. Voor 
alle VMBO opleidingen geldt dat leerlingen mee mogen lopen op ROC Ter AA voordat ze naar 
deze school komen. 
 
(Overigens heeft ROC ter AA een aantal jaren geleden zelf ook gewerkt met 100% geïntegreerd 
projectonderwijs, maar is kort daarna overgegaan naar 50% projectonderwijs en 50% 
vakinhoudelijk onderwijs. De ervaring was dat volledig projectonderwijs niet goed werkte voor 
de leerlingen. Volgens de teamcoördinator ICT zijn leerlingen gebaat bij didactische afwisseling. 
Structuur en uitleg zijn belangrijk. Als er alleen met projecten gewerkt wordt en ze alles zelf 
moeten uitzoeken, dan zien de leerlingen ‘door de bomen het bos niet meer’. De 50/50 indeling 
bevalt erg goed.) 
 
 
Samengevat 
Het Blariacumcollege werkt intensief samen met de MBO's om de leerlingen een vloeiende 
overstap te bieden. De aandacht die wordt gegeven aan de overgang van VMBO naar MBO is 
bij deze leerlingen niet anders dan voor leerlingen van andere VMBO-afdelingen. Als leerlingen 
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door deze aandacht beter presteren op het MBO, dan is dit derhalve niet toe te schrijven aan 
AVO-integratie. 
 
De gesprekken met de decaan van het Blariacumcollege en de vertegenwoordigers van de 
MBO-opleidingen geven indicaties dat de werkhouding, het aanpassingsvermogen en de 
prestaties van de leerlingen met een VMBO ICT-opleiding met AVO-integratie goed zijn. 
Positieve verschillen met andere leerlingen worden toegeschreven aan de bewuste keuze voor 
een opleiding en aan de kennis en vaardigheden die leerlingen opdoen op de VMBO ICT-route 
met AVO-integratie. Helaas is dat niet met harde cijfers te onderbouwen.  
Uit gesprekken met de decaan van het Blariacumcollege bleek dat het nog te vroeg is om data 
te verzamelen, naar instelling van oorsprong, over de mate waarin de overstap van leerlingen 
naar het MBO geslaagd is3. In overlegstructuren wordt nu gezocht naar manieren om zulke data 
in kaart te brengen.  
 

4.3. De motivatie en tevredenheid van leerlingen  
 

Onderzoeksvraag: Zijn leerlingen in de ICT-route die met  AVO-geïntegreerd projectonderwijs 
werken meer gemotiveerd en tevreden? 
 
Er is door middel van vragenlijstonderzoek onderzocht of de experimentele en controle-groep 
verschilden op de voormeting en de twee metingen hierna. Hiertoe zijn verschillende analyses 
uitgevoerd voor de afzonderlijke variabelen. De resultaten hiervan worden per variabele 
weergegeven 
De samenvatting van de resultaten voor intrinsieke motivatie van leerlingen is weergegeven in 
figuur 2. In de tabellen op de volgende pagina’s worden de gedetailleerde resultaten van de 
analyses van alle in de vragenlijsten opgenomen instrumenten weergegeven.  
 
Resultaten: de meest opvallende uitkomsten 
In onderstaande figuur is te zien hoe de twee groepen scoren op de afzonderlijke metingen. De 
experimentele groep scoort hoger dan de controlegroep. Beide groepen vertonen een daling in 
de intrinsieke motivatie. Om de scherpte van de daling te visualiseren zijn er lijnen getrokken 
tussen de scores op de verschillende meetmomenten. Hier zij aangetekend dat er dus geen 
sprake is van een continue meting. 
 
 
 
 

                                                 

 

3
 Er is nog gezocht naar data met de VSV verkenner via www.voortijdigschoolverlaten.nl / 

http://www.aanvalopschooluitval.nl. Een website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Het bleek niet mogelijk om de VSV-ers in de data te identificeren naar VMBO van 
oorsprong, waardoor de data het doel van deze paragraaf niet kon dienen. 
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Figuur 2: Samenvatting resultaten vergelijking Intrinsic Motivation Inventory leerlingen op  
drie meetmomenten (periode september 2009 - juni 2010). 
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De tevredenheid van leerlingen is gemeten via de zogeheten faces measure, 5 verschillende 
gezichtjes die de tevredenheid weergeven. In de bijlage is deze faces measure opgenomen.  
De samenvatting van de resultaten voor de tevredenheid van leerlingen is weergegeven in de 
figuur hieronder. 
 
Figuur 3: Samenvatting resultaten vergelijking tevredenheid leerlingen op drie meetmomenten  
(periode september 2009 - juni 2010). 
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Op de eerste meting zijn tussen de experimentele en controlegroep op 2 van de 8 variabelen 
significante verschillen gevonden. De experimentele groep scoorde hoger dan de controlegroep 
op de variabelen. De experimentele groep scoorde hoger dan de controlegroep op de 
variabelen intrinsieke motivatie (me = 3.64 versus mc = 3.36, p < .05) en algemene tevredenheid  
(me = 4.37 versus mc = 4.03, p < .05). 

Op de tweede meting wordt alleen een significant verschil gevonden tussen de experimentele 
groep en de controlegroep op intrinsieke motivatie van leerlingen (me = 3.56 vs mc = 3.35, p < 
.05). De leerlingen in de experimentele groep zijn hoger intrinsiek gemotiveerd dan de 
leerlingen in de controlegroep. Hoewel het verschil tussen de tevredenheid van leerlingen in 
experimentele en controlegroep op het oog groot lijkt, is deze statistisch niet significant.  

Op de laatste meting is er een significant verschil waarneembaar op de variabelen intrinsieke 
motivatie van leerlingen (me = 3.44 versus mc = 3.21, p < .05), tevredenheid van leerlingen (me = 
4.04 versus mc = 3.54, p < .05) en interesse in het studieprogramma (me = 3.61 versus mc = 
3.34, p < .05). Voor al deze variabelen geldt dat de leerlingen in de experimentele groep een 
hogere score hebben dan de leerlingen in de controlegroep. Met andere woorden, de analyses 
van de gegevens wijst uit dat de leerlingen van AVO-geïntegreerd projectonderwijs op de 
laatste meting aangeven meer intrinsiek gemotiveerd en tevredenheid te zijn en meer interesse 
te hebben in het studieprogramma, dan de vergelijkingsgroep.  

Voor beide groepen geldt dat de waarden op intrinsieke motivatie, tevredenheid, interesse in het 
studieprogramma, maar ook de andere variabelen, dalen over de metingen heen.  

Om het eerder genoemde te illustreren is figuur 4 opgenomen; de experimentele groep scoort 
significant hoger dan de controlegroep op interesse in het studieprogramma, maar voor beide 
groepen geldt dat er een daling waarneembaar is in de waarde op de tweede meting.  
 

Figuur 4: Samenvatting resultaten vergelijking interesse studie programma leerlingen op twee 

meetmomenten (september 2009 en juni 2010). 
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Resultaten: alle variabelen in tabelvorm 
 
Tabel 7: Resultaten t-toets vergelijking experimentele en controlegroep meting 1 

 Experimentele groep 
(n=70) 

 Controlegroep  
(n=62) 

  

  
Gem. 

 
SD 

  
Gem. 

 
SD 

 
t 

 
p 

Intrinsic Motivation Inventory 3.64 .41  3.36 .41 4.01 .000** 

Faces Measure 4.37 .76  4.03 1.02 2.15 .033* 

Zelfsturend Vermogen 2.96 .49  2.90 .41 0.78 .432 

Prestatie/kwaliteit 3.53 .52  3.46 .47 0.73 .064 

Contact met de docent 3.63 .45  3.57 .52 0.71 .482 

Self-efficacy 3.63 .49  3.49 .53 1.55 .124 

Interesse Studie Programma 3.96 .52  3.79 .73 1.54 .125 

Note. Schaal van 1 tot 5. 
* p < .05 
** p < .01 

 

Tabel 8: Resultaten t-toets vergelijking experimentele en controlegroep meting 2 

 Experimentele groep 
(n=60) 

 Controlegroep  
(n=63) 

  

  
Gem. 

 
SD 

  
Gem. 

 
SD 

 
t 

 
p 

Intrinsic Motivation Inventory 3.57 .59  3.35 .36 2.53 .013* 

Faces Measure 4.19 1.10  3.97 1.12 1.14 .258 

Zelfsturend Vermogen 2.82 .46  2.83 .37 -0.22 .824 

Prestatie/kwaliteit 3.44 .68  3.42 .36 0.26 .798 

Contact met de docent 3.49 .67  3.40 .54 0.76 .449 

Note. Schaal van 1 tot 5. 
* p < .05 
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Tabel 9: Resultaten t-toets vergelijking experimentele en controlegroep meting 3 

 Experimentele groep 
(n=57) 

 Controlegroep  
(n=62) 

  

  
Gem. 

 
SD 

  
Gem. 

 
SD 

 
t 

 
p 

Intrinsic Motivation Inventory 3.44 .53  3.22 .45 2.54 .012* 

Faces Measure 4.04 .13  3.54 .94 2.63 .010* 

Zelfsturend Vermogen 2.83 .56  2.79 .42 0.42 .671 

Prestatie/kwaliteit 3.45 .92  3.39 .45 0.46 .644 

Contact met de docent 3.43 .82  3.36 .82 0.57 .569 

Interesse Studie Programma 3.61 .68  3.34 .67 2.16 .033* 

Note. Schaal van 1 tot 5. 
* p < .05 

 
 
Resultaten: daling van de Motivatie 
 
Eerder is kort benoemd dat de scores van beide groepen op de IMI dalen gedurende het 
leerjaar. Er is ook benoemd dat de scores van de experimentele groep sterker dalen dan de 
scores van de controlegroep.  
Als het verschil tussen beide scores per meetmoment nader bekeken wordt, dan is te zien dat 
de score van de experimentele groep sterker daalt dan die van de controlegroep tussen meting 
1 en meting 2. Tussen de metingen 2 en 3 blijft het verschil gelijk, wat in dit geval aanduidt dat 
beide groepen even sterk dalen. Zie figuur 5. 
 
 
Figuur 5: De verschilscores op de IMI. De experimentele scores -/- controlescores op drie 
meetmomenten 
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4.4 Leerresultaten van leerlingen 
 

4.4.1 Praktijkopdrachten 

Aan de leerlingen van de experimentele groep en van de controlegroepen is gevraagd om 
praktijkopdrachten te maken, waarin zij een eigen website bouwen. Voor de techniek krijgen ze 
handvatten aangereikt in de vorm van een handleiding. De inhoudelijke vulling maken ze zelf. 
De praktijkopdrachten dienen enerzijds het onderzoek en anderzijds dienen ze de leerlingen. 
De drie opdrachten samen vormen namelijk een portfolio voor elke individuele leerling.  
Het onderzoeksdoel achter de praktijkopdrachten is om meer inzicht te geven in de 
leerresultaten van de leerlingen en meer specifiek om inzicht te geven in het antwoord op de 
vraag: ‘Kunnen leerlingen van de ICT-route met AVO-integratie beter kennis toepassen dan hun 
controle-collega’s?’. 
 
Voor deze praktijkopdrachten werd een specifiek beoordelingssysteem gehanteerd: het 2-4-6 
systeem. Dit systeem wordt vaker gebruikt binnen de Blariacum ICT-route en in VMBO ICT-
routes in het algemeen. Als het geleverde werk onvoldoende is of niet ingeleverd, wordt er een 
‘2’ gegeven. Als het werk bijna goed is, wordt er een ‘4’ gegeven en krijgen de leerlingen een 
herstelopdracht. Werk wat voldoende is wordt gewaardeerd met een rapportcijfer tussen de 6 
en 10.  
 
Met één controlegroep was vooraf afgesproken dat ze niet zou meewerken aan de 
praktijkopdrachten. Het betreft de VMBO ICT-route van het IJsselcollege. Deze opleiding had al 
een portfolioprogramma en meewerken aan de praktijkopdrachten zou een onnodige belasting 
zijn voor de leerlingen. 
De controlegroep van R.S.G. Pantarijn werd na de eerste praktijkopdracht helaas getroffen door 
ziekte van de ICT-docent. Dit had tot gevolg dat er gezocht moest worden naar vervanging en 
dat er vertraging optrad in de jaarplanning van deze VMBO ICT-route. Het gevolg was dat de 
praktijkopdrachten een lagere prioriteit kregen en uiteindelijk niet meer uitgevoerd werden. De 
vervangers hebben er wel voor gezorgd dat de leerlingen de reguliere vragenlijsten voor dit 
onderzoek op de afgesproken tijden invulden. 
Voor de controlegroep Zorg en Welzijn van het Blariacumcollege zijn enkel beoordelingen 
ontvangen voor de eerste en de laatste praktijkopdracht. De laatste praktijkopdracht is door 
slechts een deel van de leerlingen gemaakt. Voor de volledigheid wordt de analyse met deze 
controlegroep hier wel gepresenteerd.  
Bijgevolg blijft het Comenius College over als controleschool met bruikbare gegevens. 
 
Hieronder volgt allereerst een vergelijkende analyse van de cijfers van de beschikbare groepen. 
Vervolgens wordt het geval van de praktijkopdrachten gebruikt om door een beschrijving van de 
opdrachten en de resultaten van de experimentele groep meer inzicht te geven in de werkwijze 
van de VMBO ICT-route met AVO-integratie. 
 
 
Vergelijking van cijfers experimentele groep versus controlegroep 
Onderstaande tabellen laten de resultaten zien van de analyses van de cijfers voor de 
praktijkopdrachten. Eerst wordt de experimentele groep vergeleken met de controlegroep van 
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het Comenius College. Daarna wordt het analyseresultaat getoond van de vergelijking tussen 
de experimentele groep en de controlegroep Zorg en Welzijn. 
 
Uit Tabel 10 valt af te lezen dat de controlegroep van het Comenius College significant beter 
scoortop de eerste praktijkopdracht dan de experimentele groep.  
 
Tabel 10: Resultaten t-toets vergelijking cijfers praktijkopdrachten 'VMBO ICT-route met AVO-

integratie' met VMBO ICT-route van het Comenius College  

 VMBO ICT-route 
met AVO-integratie 

 ICT-route Comenius 
College 

  

  
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
t 

 
p 

PO1 4.40 2.09 53 5.82 1.60 11 -2.13 .037* 

PO2 4.62 2.41 53 5.89 2.15 9 -1.48 .145 

PO3 4.70 2.72 53 5.22 2.54 9 -.54 .591 

* p < .05 
Schaal van 0 tot 10; PO1 = Praktijkopdracht 1 

 
 
Tabel 11 laat zien dat Zorg en Welzijn significant lager scoren op de derde praktijkopdracht. 
Deze controlegroep zal voor de beoordeling van de scores voor de praktijkopdrachten niet 
nader onder de loep genomen worden. 
 
Tabel 11: Resultaten t-toets vergelijking cijfers praktijkopdrachten 'VMBO ICT-route met AVO-

integratie' met Z&W VMBO Blariacumcollege  

 VMBO ICT-route 
met AVO-integratie 

 Zorg en Welzijn   

  
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
t 

 
p 

PO1 4.40 2.09 53 3.83 1.44 24 1.20 .235 

PO3 4.70 2.72 53 3.21 1.41 24 2.53 .013* 

* p < .05 

Schaal van 0 tot 10; PO1 = Praktijkopdracht 1 

 
 

4.4.2 Cijferresultaten 

Om de studieresultaten te kunnen vergelijken van de leerlingen die AVO-geïntegreerd onderwijs 
gevolgd hebben met de resultaten van leerlingen op andere VMBO-afdelingen, wordt gekeken 
naar CE1-cijfers (Centraal Examen 1). Voor deze cijfers zijn de leerlingen namelijk op exact 
dezelfde wijze en exact hetzelfde moment getoetst, waardoor verschillen toegewezen kunnen 
worden aan het beter of minder goed beheersen van de stof. 
Door het Blariacumcollege zijn de cijfers van de leerlingen op het CE (Centraal Examen) 
aangeleverd voor de voorgaande drie leerjaren. De schaal van de cijfers loopt van 1 tot 100 en 
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het gaat om cijfers voor de eindexamenvakken van geanonimiseerde leerlingen op het einde 
van het vierde leerjaar. Door de cijfers van de VMBO ICT-route te vergelijken met die van 
andere afdelingen, kan een antwoord verkregen worden op de vraag of leerlingen van de 
experimentele opleiding betere cijfers halen dan andere leerlingen (in dit geval binnen het 
Blariacumcollege). 
 
Hieronder worden de cijfers voor drie schooljaren geanalyseerd (2007-2008, 2008-2009 en 
2009-2010). Per schooljaar worden drie groepen onderscheiden: de leerlingen van de VMBO 
ICT-route, de leerlingen van Zorg en Welzijn en 'de andere VMBO-leerlingen' (de laatste groep 
per jaar wisselend van naamgeving en/of samenstelling).  
 
Cijferresultaten 2007-2008 
In het schooljaar 2007-2008 scoort de groep met AVO-integratie significant hoger dan de 
leerlingen van Zorg en Welzijn en de leerlingen van de andere afdelingen van het 
Blariacumcollege op de vakken Engels en Wiskunde. Voor het vak Nederlands is het net 
omgekeerd. Zie tabellen 12 en 13. 

 

Tabel 12: Resultaten t-toets vergelijking CE1-cijfers 'VMBO ICT-route met AVO-integratie' met 
Z&W VMBO Blariacumcollege 2007-2008  

 VMBO ICT-route 
met AVO-integratie 

 Zorg en Welzijn   

  
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
t 

 
p 

NE 57.58 10.78 36 65.88 7.49 25 -3.328 .002* 

ENG 73.19 9.94 36 61.00 13.52 25 4.062 .000* 

WIS 71.36 13.52 36 59.16 12.08 19 3.298 .002* 

* p < .05 
Schaal van 0 tot 100 
Verklaring van afkortingen: NE = Nederlands, EN = Engels, WIS = Wiskunde. 
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Tabel 13: Resultaten t-toets vergelijking CE1-cijfers 'VMBO ICT-route met AVO-integratie' met 
andere afdelingen VMBO Blariacumcollege 2007-2008  

 VMBO ICT-route 
met AVO-integratie 

 Andere afdelingen (excl. Z&W)   

  
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
t 

 
p 

NE 57.58 10.78 36 61.79 10.52 148 -2.14 .034* 

ENG 73.19 9.94 36 65.01 13.36 146 3.44 .001* 

WIS 71.36 13.52 36 65.63 14.09 104 2.13 .035* 

NSK1 59.31 8.50 36 63.94 13.85 18 -1.52 .134 

EC 59.81 7.12 36 62.44 9.05 66 -1.51 .134 

* p < .05 
Schaal van 0 tot 100 
Verklaring van afkortingen: NE = Nederlands, EN = Engels, WIS = Wiskunde, NSK1 = Natuur- en Scheikunde 1, EC 
= Economie. 
Afdelingen in de groep 'Andere afdelingen' zijn Economie (45 leerlingen), Handel & Verkoop (21), Techniek (18), 
Uiterlijke Verzorging (27) en Verzorging (37).  

 
 
Cijferresultaten 2008-2009 
In het schooljaar 2008-2009 wordt er alleen voor het vak NSK1(S) een significant verschil 
gevonden tussen de groep met AVO-integratie en de groep 'Andere Afdelingen'. De leerlingen 
met AVO-integratie scoren ruim 17 punten lager op deze toets. Zie de tabellen 14 en 15.  

 

Tabel 14: Resultaten t-toets vergelijking CE1-cijfers 'VMBO ICT-route met AVO-integratie' met 
Z&W VMBO Blariacumcollege 2008-2009  

 VMBO ICT-route 
met AVO-integratie 

 Zorg en Welzijn   

  
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
t 

 
p 

NE 61.76 11.48 21 64.08 7.30 38 -.95 .347 

ENG 68.00 14.53 21 63.34 12.95 38 1.27 .211 

WIS 63.52 12.56 21 61.55 15.77 33 .49 .630 

Schaal van 0 tot 100 
Verklaring van afkortingen: NE = Nederlands, EN = Engels, WIS = Wiskunde. 
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Tabel 15: Resultaten t-toets vergelijking CE1-cijfers 'VMBO ICT-route met AVO-integratie' met 
andere afdelingen VMBO Blariacumcollege 2008-2009  

 VMBO ICT-route 
met AVO-integratie 

 Andere afdelingen (excl. Z&W)   

  
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
t 

 
p 

NE 61.76 11.48 21 63.27 9.34 169 -.68 .499 

ENG 68.00 14.53 21 64.30 13.50 163 1.17 .243 

WIS 63.52 12.56 21 64.00 14.30 130 -.14 .886 

NSK1 49.48 10.44 21 66.80 11.64 15 -4.68 .000* 

EC 55.95 10.31 21 61.72 13.14 90 -1.88 .063 

* p < .05 
Schaal van 0 tot 100 
Verklaring van afkortingen: NE = Nederlands, EN = Engels, WIS = Wiskunde, NSK1 = Natuur- en Scheikunde 1, EC 
= Economie. 
Afdelingen in de groep 'Andere afdelingen' zijn Economie (50 leerlingen), Handel & Verkoop (24), Sport, 
Dienstverlening & Veiligheid (37), Techniek (15), Uiterlijke Verzorging (23) en Verzorging (23).  

 
 
Cijferresultaten 2009-2010 
De CE1-cijfers uit het schooljaar 2009-2010 laten zien dat de leerlingen met AVO-integratie het 
significant beter doen dan de leerlingen van Zorg en Welzijn voor het vak Wiskunde en 
significant slechter voor het vak Nederlands. Ze doen het ook significant beter dan de andere 
afdelingen voor Wiskunde en significant slechter voor NSK1(S). Zie de tabellen 16 en 17. 
 

Tabel 16: Resultaten t-toets vergelijking CE1-cijfers 'VMBO ICT-route met AVO-integratie' met 
Z&W VMBO Blariacumcollege 2009-2010  

 VMBO ICT-route 
met AVO-integratie 

 Zorg en Welzijn   

  
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
t 

 
p 

NE 59.09 7.93 43 64.20 6.99 30 -2.84 .006* 

ENG 69.81 12.76 43 64.20 11.44 30 1.93 .058 

WIS 67.81 12.80 43 52.30 15.18 27 4.59 .000* 

EC 64.00 10.58 38 64.80 7.51 10 -.22 .824 

* p < .05 
Schaal van 0 tot 100 
Verklaring van afkortingen: NE = Nederlands, EN = Engels, WIS = Wiskunde. 
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Tabel 17: Resultaten t-toets vergelijking CE1-cijfers 'VMBO ICT-route met AVO-integratie' met 
andere afdelingen VMBO Blariacumcollege 2009-2010  

 VMBO ICT-route 
met AVO-integratie 

 Andere afdelingen (excl. Z&W)   

  
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
Gem. 

 
SD 

 
n 

 
t 

 
p 

NE 59.09 7.93 43 61.36 9.13 154 -1.48 .141 

ENG 69.81 12.76 43 65.59 14.91 153 1.69 .093 

WIS 67.81 12.80 43 59.50 15.15 115 3.19 .002* 

NSK1 57.54 9.08 41 66.07 10.21 14 -2.94 .005* 

EC 64.00 10.58 38 67.20 7.66 10 -.89 .376 

* p < .05 
Schaal van 0 tot 100 
Verklaring van afkortingen: NE = Nederlands, EN = Engels, WIS = Wiskunde, NSK1 = Natuur- en Scheikunde 1, EC 
= Economie. 
Afdelingen in de groep 'Andere afdelingen' zijn Economie (42 leerlingen), Handel & Verkoop (13), Sport, 
Dienstverlening & Veiligheid (43), Techniek (15), Uiterlijke Verzorging (17) en Verzorging (24). 

 

4.4.3 Resultaten ziekteverzuim 

In samenwerking met de administratie van het Blariacumcollege zijn de gegevens verzameld 
van het ziekteverzuim van de leerlingen van de experimentele en de interne controlegroep van 
het schooljaar 2009-2010. Hieronder worden de bewerkte uitkomsten gepresenteerd. 
 
Tabel 18: Analyse ziekteverzuim Blariacumcollege ICT-route schooljaar 2009-2010 

VMBO ICT-route met 
AVO-integratie  

Totaal aantal 
dagen 
ziekteverzuim 

Totaal aantal 
leerlingen 
ziekteverzuim 

Ziekteverzuimpercentage  

Ziek 
 

1128 61  

Ziek naar huis 
 

36 22  

Afwezig 
ongeoorloofd 
 

3 3  

 
 

  10.0% 

 
Om deze cijfers meer betekenis te kunnen geven is de volgende berekening uitgevoerd:  
Van het aantal dagen dat alle leerlingen op school horen te zijn: 173 dagen per leerling (1040 
uur: 6 uur per lesdag) waren de 71 leerlingen binnen de ICT-route gemiddeld 17,3 dagen (1228: 
71) dagen ziek. Dit komt neer op een ziekteverzuimpercentage van 10,0 %.  
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In de analyse van de cijfers valt op dat er een aantal leerlingen zijn die 30 tot wel 40 dagen ziek 
zijn gemeld. Dit zorgt ervoor dat het gemiddelde van deze groep omhoog gaat.  
 
De cijfers van de interne controlegroep, afdeling Zorg en Welzijn, laten het volgende beeld zien. 
 
Tabel 19: Analyse ziekteverzuim Blariacumcollege Zorg en Welzijn schooljaar 2009-2010 

Zorg en Welzijn  Totaal aantal 
dagen 
ziekteverzuim 

Totaal aantal 
leerlingen 
ziekteverzuim 

Ziekteverzuimpercentage  

Ziek 
 

582 35  

Ziek naar huis 
 

12 9  

Afwezig 
ongeoorloofd 
 

5 3  

 
 

  9.9% 

 
In totaal waren de leerlingen binnen Zorg en Welzijn 582 dagen ziek. Als dezelfde berekening 
als voor de leerlingen van de ICT-route wordt uitgevoerd, wordt gevonden dat van het aantal 
dagen dat alle leerlingen op school horen te zijn (173 dagen), de leerlingen van Zorg en Welzijn 
gemiddeld 17,1 dagen (582 dagen / 34 leerlingen) ziek zijn gemeld. Dit komt neer op 9,9 %.  
In de analyse van cijfers van deze groep leerlingen valt eveneens op dat er een aantal 
leerlingen langdurig ziek is gemeld, een lange periode achtereen dan wel meerdere keren per 
jaar.  
 
 
Landelijk was het ziekteverzuimpercentage in 2003 gemiddeld 18 dagen (CBS Statline, 20104). 
Als dat aantal doorgetrokken wordt naar de berekeningen in deze paragraaf, dan komt het 
ziekteverzuimpercentage uit op 10,4 %. Dit is het verzuimpercentage voor personen van 12 tot 
en met 29 jaar, die minimaal 16 uur per week onderwijs volgen: zij hadden een gemiddeld 
verzuim van 3 dagen in 2 maanden.  
 
Op basis van deze vergelijking is niet statistisch vast te stellen dat de leerlingen van de ICT-
route een hoger of lager ziekteverzuim hebben dan de leerlingen van Zorg en Welzijn. Op het 
oog lijkt er eerder sprake te zijn van een gelijkwaardig beeld van ICT-route leerlingen en 
Zorg&Welzijn leerlingen: 17,3 dagen versus 17,1 dagen per leerling. Wat betreft ziek naar huis 
zijn de cijfers respectievelijk 0,5 dagen versus 0,4 dagen per leerling. Ongeoorloofd afwezig gaf 
de volgende vergelijking: 0,04 dagen versus 0,15 dagen per leerling, dus met een iets gunstiger 
uitslag voor de ICT-route. 
 

                                                 

 

4
 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/? DM=SLNL&PA=70630ned&D1=32-35&D2=0-2&D3=a&VW=T 
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4.5  Observaties en beschrijvingen 
In aanvulling op de resultaten wordt in deze paragraaf omschreven hoe de experimentele 
leerlingen zich gedragen en hoe ze praktijkopdrachten maken.  
Eerst worden er resultaten van observaties besproken. De observaties zijn uitgevoerd en de 
data is verzameld in samenwerking met docenten van het Blariacumcollege. In de 
dataverzameling is er gelet op gedragingen die beoogd werden met de onderwijsvernieuwing. 
Na de observaties worden een overzicht gegeven van de leerresultaten van de experimentele 
leerlingen op de praktijkopdrachten. 
 

4.5.1 Resultaten van observaties 

Om de leerresultaten te voorzien van kwalitatieve informatie zijn leerlingen op de VMBO ICT-
route van het Blariacumcollege geobserveerd. De kwalitatieve informatie is gewenst, om de 
kwantitatieve informatie in een later stadium meer kleur te kunnen geven: als men een beeld 
heeft van de werkelijke gang van zaken in een leeromgeving van een ICT-route met AVO-
integratie, dan zullen bepaalde resultaten wellicht beter te plaatsen zijn dan zonder dit beeld.  

De observatiedata is voor een deel bijeengebracht door docenten van het Blariacumcollege. Dit 
zijn docenten die niet op de ICT-route werken, maar die wel participeren in het project 
Academische School. Enkele observatoren waren al bekend met de (werkwijze van) de VMBO 
ICT-route met AVO-integratie en anderen waren dat niet. In aanloop naar de observaties zijn de 
docenten door Beteor getraind en voorzien van door Beteor ontwikkelde observatieleidraden, 
opdat zij enerzijds hun onderzoeksvaardigheden vergroten en anderzijds voor dit onderzoek op 
eenduidige wijze data verzamelen en aanleveren. Door een deel van de dataverzameling voor 
hun rekening te nemen vergroten de deelnemende docenten hun onderzoeksvaardigheden en –
ervaring. De docenten waren tijdens de observaties wel fysiek aanwezig in dezelfde ruimte als 
de leerlingen, maar namen niet deel aan dezelfde activiteiten als de leerlingen. 
Aangezien Samenwerken, Plezier in leren en Zelfstandig werken voorname doelen zijn op de 
ICT-route van het Blariacumcollege, zijn er observatieleidraden ontwikkeld rondom deze 
thema’s. Het past niet om op basis van de observaties algemeen geldende conclusies te 
trekken; het is wel waardevol om hier een aantal indrukken weer te geven, die voortkwamen uit 
de observaties: 
 
Met betrekking tot Plezier kwam onder andere de opmerking naar voren dat leerlingen op veel 
manieren plezier maakten. Dat had niet alleen betrekking op gedragingen die samenhangen 
met de opdrachten en met samenwerken, maar ook met andere sociale aspecten als grapjes 
maken bij andere groepen en bijvoorbeeld internetfilmpjes vertonen. De leerlingen die aan een 
opdracht werkten toonden plezier door elkaar binnen de groep op een vriendelijke manier te 
ondersteunen, door ontspannen achter de laptop te zitten, door zacht te zingen, door te 
glimlachen en door geconcentreerd en ontspannen aan de opdracht te werken; uitstralend dat 
ze de opdracht begrijpen en aankunnen.  
De gedragingen die weinig tot niets met de opdrachten te maken hebben, die zijn bijvoorbeeld 
zichtbaar als leerlingen stoeien, om aandacht van anderen vragen, anderen aan het lachen 
willen maken met zaken op de laptop, lachen, anderen aanduwen, achterover gaan zitten en 
zoeken of er bij de buren iets te beleven is. Observatoren meldden dat een aantal leerlingen 
niet meedoet aan het spel en de grappenmakerij, terwijl het speelkwartier voor anderen niet 
lang genoeg lijkt te kunnen duren.  
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Eén observator meldde dat een groepje leerlingen na een uitleg van een docent eerst wat leek 
te aarzelen met het werk en dat er grapjes gemaakt werden. Vervolgens ging de groep 
geconcentreerd aan het werk. Dit 'moment voor jezelf' kwam ook uit andere observaties naar 
voren. Daarin werd gemeld dat leerlingen een periode geconcentreerd werken, vervolgens een 
pauze nemen voor een praatje en grapjes en dan weer geconcentreerd aan de slag gaan.  
Kortom, leerlingen maken plezier; hoewel in de opdrachten iets minder zichtbaar dan daarbuiten 
 
Het thema Samenwerken is ook door de observatoren in kaart gebracht. De leerlingen werken 
in groepjes, dat maakt onderdeel uit van de onderwijsvorm. De momenten van samenwerking 
bleken niet altijd makkelijk te grijpen. Observatoren meldden met regelmaat dat leerlingen 
solitair werken of dat er geen duidelijke taakverdeling is. Het tegenovergestelde van 
samenwerken komt ook voor: een leerling die luistert naar anderen, maar niets doet of een 
leerling die een ander ziet ploeteren, maar geen hulp aanbiedt. 
Observatoren maakten ook melding van overleg, van veel interactie, van helpen bij een vraag 
van een ander en van discussies over de aanpak van de opdracht. Er bleken een aantal vormen 
van samenwerking geëvolueerd te zijn bij de verschillende groepjes. Zo zijn er groepjes met 
een duidelijke leider: een leerling die een voortrekkersrol op zich neemt en taakverdeling en 
proces coördineert. In andere groepjes was het moment van overleg en discussie over de 
aanpak bij aanvang van de opdracht waar te nemen, wat duidt op een meer gelijkwaardige 
positionering van de groepsleden. Er waren ook groepjes, waarbij begonnen werd met de 
opdracht en waarin gaandeweg verschillen van inzichten naar voren kwamen en met korte 
discussies werd uitgemaakt hoe verder te gaan.  
Kortom, het moment van afstemming of overleg als uiting van samenwerken komt wel degelijk 
voor bij de leerlingen, hoewel op diverse momenten in het uitvoeringsproces. Zodra er in de 
groep overeenstemming is (of lijkt te zijn) over de taakverdeling, wordt er schijnbaar veel 
individueel gewerkt aan de gezamenlijke opdracht. Een veelgehoord commentaar van de 
observatoren was dat ze méér overleg verwacht hadden. 
 
Het derde thema dat de aandacht had van de observatoren was Zelfstandigheid. De 
observatoren koppelden zelfstandigheid sterk aan doelgerichtheid en aan geconcentreerd 
werken. De commentaren verhaalden over leerlingen die geconcentreerd aan de opdracht 
werken, van leerlingen die direct na een instructie aan de slag gaan en van leerlingen die met 
elkaar overleggen. Daarnaast werd melding gemaakt van leerlingen die druk in de weer zijn met 
MSN, Hyves, Youtube, Ringtones, Schermachtergronden, kletsen en andere zaken die niet 
direct opdrachtgerelateerd zijn. De meeste opmerkingen van de observatoren betroffen de 
combinatie van bovenstaande gedragingen: leerlingen die zelfstandig werken aan de opdracht 
en die razendsnel overstappen naar MSN, Youtube en Hyves; om weer terug te flitsen naar de 
opdracht. In het laatste geval lijkt de zelfstandigheid van de leerling zich te uiten in 
zelfsturendheid. De leerling bepaalt zelf op welk moment hij aan de opdracht werkt, bepaalt zelf 
wanneer hij iets anders gaat doen en bepaalt zelf wanneer hij hulp wil van de docent of van 
andere leerlingen. De ene leerling beheerst de zelfstandigheid beter dan de andere en volgens 
de docenten leert de leerling zo zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn opdrachten. 
Desnoods met vallen en opstaan. 
 
Veel observatoren gaven aan dat ze een veelheid aan afleiding (naar vorm en aantal) zagen 
waaraan de leerlingen blootgesteld werden. Deze afleiding kon met goede wil bij het thema 
Plezier nog als instrumenteel beschouwd worden, maar bij Samenwerken en Zelfstandigheid 
beoordeelde de meerderheid van de observatoren de afleiding als negatief.  
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Observatoren zagen ook dat er in het werken met laptops met een internetaansluiting de 
afleiding zit van de buitenwereld door MSN, Youtube en meer. Ze zagen leerlingen die bij een 
ander groepje een filmpje gingen kijken; ze zagen ook leerlingen die geconcentreerd werkten, 
een MSN-bericht kregen, daarop reageerden en weer verder gingen met hun opdracht. 
Een aantal observatoren gaf aan meer drukte en geluid te ervaren dan verwacht of dan gewend 
en vroegen zich af of dit geen belemmering vormde voor bijvoorbeeld samenwerking of 
zelfstandig werken. 
Enkele observatoren merkten op dat er zich een sekseverschil leek voor te doen. Meisjes 
werkten serieuzer en met meer aandacht aan de opdrachten dan jongens.  
 
Om meer zicht te krijgen op de door observatoren ervaren onrust en afleiding, is er in de laatste 
observatieronden een observatie-onderwerp toegevoegd: Prikkels. Voor dit onderwerp is aan de 
observatoren gevraagd om de verschijningsvormen, de reacties en de effecten van prikkels te 
benoemen.  
De uitkomst was dat de prikkels in deze experimentele groep de vorm aannamen van geluid 
(verandering in het volume van muziek, gepraat, roepen, lachen), beeld (opspringende 
meldingen van bijvoorbeeld MSN, filmpjes bij klasgenoten), beweging (leerlingen die door de 
klas lopen, docenten) en een combinatie van bovengenoemde vormen (leerlingen die naar een 
andere leerling toelopen om te kletsen of om een filmpje te komen kijken).  
De reacties waren dat nagenoeg alle leerlingen de prikkels opmerken. Als ze geconcentreerd 
aan het werken zijn, dan worden ze uit de concentratie gehaald. Een groot deel van de 
leerlingen herpakt zich en gaat verder met werken. Een kleiner deel richt de aandacht wat 
langer op de prikkel en een nog kleiner deel gaat helemaal op in de prikkel (door bijvoorbeeld 
filmpjes te gaan kijken of lang te MSN-en). 
In deze resultaten over prikkels zit ongetwijfeld enige ruis. Laat dat geïllustreerd worden door de 
volgende anekdote:  

Eén observator, die nog niet eerder bekend was met de VMBO ICT-route met AVO-
integratie verbaasde zich over enkele leerlingen die naar zijn gevoel wel erg lang 
opgingen in afleiding en prikkels. Vervolgens vroeg hij aan een leerling waarom hij niet 
aan een opdracht werkte? De leerling antwoordde dat hij zijn doel voor de periode al 
behaald had: hij had genoeg opdrachten gemaakt, waardoor er tijd was om iets voor 
zichzelf te doen.  

In de anekdote maakt de leerling gebruik van zijn eigen verantwoordelijkheid om te kiezen voor 
afleiding. Als een observator op dat moment komt kijken naar effecten van prikkels, dan is er 
voor de leerling geen reden om prikkels te negeren, wat een vertekend beeld kan geven. 
 
In gesprekken met de docenten van de ICT-route bleek dat het vraagstuk van prikkels en 
afleiding herkend werd en dat er enkele kanttekeningen te maken waren: 

- De drukte van leerlingen kan sterk variëren naar het moment van de dag. Kort voor de 
pauze kan zo’n moment zijn. De leerling heeft, zoals elk kind, een beperkte ‘span of 
attention’ en zal op een bepaald moment stoom afblazen. De leeromgeving van de ICT-
route biedt daar de ruimte toe. 

- Het is zo dat er in de ICT-route veel prikkels zijn voor de leerlingen, maar die zijn er in de 
klassikale situatie ook. In een klassikale situatie is het aan de docent om orde te handhaven 
door reacties op dergelijke prikkels te dempen, terwijl de docent op de ICT-route veel 
minder ordeverstoringen heeft. Het draait in het onderwijsleerproces immers niet primair om 
wat de docent doet, maar om wat de leerling doet. De leerling van de ICT-route mag best 
even iets voor zichzelf doen, als hij / zij binnen de afgesproken tijd de opdracht maar af 
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heeft. Kortom, het is aan de leerling om prikkels te dempen of te accepteren. Observaties 
onderschrijven ook dat er in drukte ook hooggeconcentreerd gewerkt wordt door leerlingen. 

- Voor wat betreft een hoog geluidsniveau werd opgemerkt dat een aantal leerlingen zich 
bewust afsluit om met oordopjes (kleine koptelefoon) zelf te kiezen wat hij / zij wil horen. 
Onderwijl werkt de leerling door. 

Natuurlijk zijn er wel eens leerlingen die te ver gaan. Dat komt ook voor op de ICT-route. Dan is 
er een docent om hen corrigerend toe te spreken. 
 

4.5.2 Een beschrijving: resultaten van de praktijkopdrachten van de 
experimentele groep 

Een beschrijvende analyse van de resultaten van de praktijkopdrachten van de VMBO ICT-
route met AVO-integratie van het Blariacumcollege geeft het beeld als in de tabel hieronder, als 
aanvulling op bovenstaande analyse en ter omschrijving van wat er gebeurt binnen de 
experimentele groep: wat voor opdrachten krijgen de leerlingen en op welke wijze worden die 
beoordeeld?  
 
Resultaten Praktijkopdracht 1 
De eerste praktijkopdracht, door het Blariacumcollege ontwikkeld, behelst het maken van een 
eigen website. Deze opdracht is opgenomen in bijlage 3. In de opdracht wordt verwoord uit 
welke onderdelen de website bestaat en hoe de leerling dat op technisch vlak kan aanpakken. 
Ofwel: de leerling hoeft voor de techniek en de structuur van de opdracht enkel de handleiding 
te lezen, maar voor de tekst / inhoud is hij / zij op zichzelf aangewezen.  
Voor wat betreft de inhoud heeft de leerling drie onderdelen te vullen, te weten Wie je bent, Wat 
je doet of gedaan hebt en Wat je in de toekomst gaat doen. Het resultaat van deze opdracht 
kan dienen als het begin van een portfolio, wat van belang is voor stappen ná het VMBO.  
 
 
Tabel 20: Frequentieverdeling cijfers (van onderdelen) van Praktijkopdracht 1, VMBO ICT-route 
Blariacumcollege (N=53) 

Blariacum  ICT-route leerjaar 3

Cijfer voor opdracht 1 Eindoordeel docent Wie ben je Bewijs Toekomst

2 26% 13% 64% 53%

4 45% 13% 8% 6%

6 8% 64% 25% 34%

7 11% 0% 0% 4%

8 6% 0% 2% 0%

9 2% 0% 0% 0%

10 2% 9% 2% 4%  
Note: In de kolom ‘Eindoordeel docent’ staat de door de docent gegeven score per leerling voor de onderdelen  
‘wie ben je’, ‘bewijs’ en ‘toekomst’ samen.  

 
Zo’n 71% van de leerlingen haalde voor deze opdracht een onvoldoende (Eindoordeel docent-
cijfer 2 of 4). Hoewel de berekening van het Eindoordeel docent-cijfer een arbitraire component 
lijkt te hebben (replicatie van de berekening van de eindcijfers geeft geen eenduidig 
beoordelingspatroon), lijkt de oorzaak van deze lage scores te liggen in de onderdelen Wat je 
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doet of gedaan hebt (kolom Bewijs) en Wat je in de toekomst gaat doen. De kwalitatieve 
aanvullingen bij de cijfers, gegeven door de docent, ondersteunen deze voorzichtige duiding. 
De kreten ‘Opdracht niet gelezen!’ en ‘Ik mis helaas onderdelen’ komen regelmatig voor bij de 
lage scores.  
 
Met andere woorden: de grootste groep leerlingen (45%) kreeg als eindoordeel voor de eerste 
praktijkopdracht het cijfer ‘4’ wat het equivalent is van een nog niet voldoende beoordeling.  
Voor de onderdelen ‘wie ben je’ kreeg de grootste groep leerlingen (64%) een voldoende (cijfer 
6), voor ‘bewijs’ kreeg de grootste groep (64%) een onvoldoende (cijfer 2) en voor ‘toekomst’ 
eveneens een onvoldoende (cijfer 2). ’  
 
 
Resultaten praktijkopdracht 2 
De tweede praktijkopdracht bestond enerzijds uit een (inhoudelijke) uitbreiding van 
praktijkopdracht 1 en daarnaast de (technische) toevoeging van een nieuw onderdeel. Deze 
opdracht is weergegeven in bijlage 4. 

 
Tabel 21: Cijfers voor praktijkopdracht 2 

Blariacum  ICT-route leerjaar 3

Cijfer voor opdracht 2 Eindoordeel docent Look Knoppen Vulling

2 43% 45% 43% 40%

4 4% 6% 0% 8%

6 13% 9% 57% 11%

7 36% 2% 0% 0%

8 4% 34% 0% 36%

9 0% 4% 0% 4%

10 0% 0% 0% 2%  
 
In deze tabel is te lezen dat meer dan de helft van de leerlingen (53%) een voldoende heeft 
gekregen voor deze opdracht; het cijfer 6 of hoger in de kolom ‘Eindoordeel docent’. Van 
diegenen met een voldoende, werd het cijfer 7 het meest gegeven (36% van de leerlingen). De 
onderdelen ‘Look’ en ‘Vulling’’ kregen de meeste voldoendes en was er spreiding in de scores 
(tussen 6 en 10). In het onderdeel ‘Knoppen’ was de waardering tweeledig: of helemaal 
onvoldoende (43%) of net voldoende (57%).  
De inhoudelijke waardering / het commentaar die de docent bij deze opdracht gaf bestond uit: 

- Opdracht niet gelezen  

- Ik mis helaas onderdelen 

- Begint in de buurt te komen van een portfolio 

- Geen website structuur 

- Te minimaal 

- Structuur is aanwezig, geen invulling / weinig aankleding 

- Opdracht goed gelezen 
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Resultaten praktijkopdracht 3 
In de derde praktijkopdracht zijn de leerlingen gevraagd om hun portfolio verder uit te bouwen, 
om te reflecteren en om een showroom te maken. Dat eerste doen ze door te laten zien wat 
voor producten en opdrachten ze dit jaar op school gemaakt hebben. Het tweede, namelijk 
reflecteren, doen ze door zich af te vragen of hun opleiding voldoet aan hun verwachtingen en 
wat er beter zou kunnen. In de showroom laten de leerlingen zien waar ze trots op zijn, als 
topstuk in het portfolio. Zie Bijlage 5 voor praktijkopdracht 3. 
 
Tabel 22: Cijfers voor praktijkopdracht 3 

Blariacum  ICT-route leerjaar 3

Cijfer voor opdracht 3 Eindoordeel docent Showroom Terugblik Vulling

2 45% 47% 62% 40%

4 8% 6% 0% 8%

6 13% 9% 6% 13%

7 6% 2% 0% 0%

8 25% 32% 30% 34%

9 4% 4% 2% 4%

10 0% 0% 0% 2%  
 
In de tabel met de resultaten van opdracht 3 is te lezen dat bijna de helft van de leerlingen 
(48%) een voldoende heeft gekregen voor deze opdracht (het cijfer 6 of hoger in de kolom 
‘Eindoordeel docent’).  
Voor diegenen met een voldoende, werd het cijfer 8 het meest gegeven (25% van de 
leerlingen). De onderdelen ‘Showroom’ en ‘Vulling’ werden over het geheel het best beoordeeld, 
het onderdeel ‘Terugblik’ (de reflectie) was niet altijd gevuld door de leerlingen. Het commentaar 
dat de docent bij dit onderdeel gaf regelmatig was ‘Niet gepubliceerd!’. Het cijferoordeel was 
hier vooral onvoldoende (62%) of goed voldoende (cijfer 8, 30%).  
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5. Resultaten onderzoek docenten 
 

5.1  Respons en betrouwbaarheid  
 
Om de onderzoeksvragen te onderzoeken zijn op twee momenten vragenlijsten verspreid 
waarin de motivatie en tevredenheid van docenten en enkele overige onderwerpen zijn 
gemeten. De metingen zijn aan het begin en aan het einde van het leerjaar uitgevoerd: in 
september 2009 en in juni 2010.  
 
Respons 
 
In de tabel hieronder wordt de respons weergegeven. De respons is goed te noemen, 
gemiddeld heeft ruim 90% van de docenten meegewerkt aan het onderzoek. Doordat er alleen 
docenten konden worden betrokken die ingezet zijn in het onderwijs binnen de ICT-route of 
controleconditie, gaat het om een kleine groep docenten.  
Dit onderzoek is dan ook bedoeld om een indicatie te kunnen geven van docentervaringen en 
kunnen niet gegeneraliseerd worden.  
 
Tabel 23: Verdeling steekproef docenten experimentele en controlegroep en 
responspercentages 

VMBO-school Aantal docenten 
meting 1 

Aantal docenten 
meting 2 

 Experimentele groep 

Blariacumcollege, ICT-route, Venlo 14 (108%) 9 (69%) 

 Controlegroepen  

Blariacumcollege, Zorg en Welzijn, Venlo 2 (67%) 7 (233%,  

     incl. stagiaires) 

RSG Pantarijn, ICT-route, Rhenen 1 (100%)     0 (docent langdurig    

     ziek) 

Comenius College, ICT-route, Capelle aan 
den IJssel 

2 (100%) 1 (50%) 

IJsselcollege, ICT-route, Capelle aan den 
IJssel 

1 (100%) 1 (100%) 

Totaal experimentele groep 14 9 

Totaal controlegroepen 6 9 
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Er is geprobeerd om bij de tweede meting de stagiaires van Zorg en Welzijn in de data te 
identificeren en te verwijderen. Dat bleek niet mogelijk zonder te gissen. Vanwege de verwachte 
minimale winst in wetenschappelijke zin bij verwijdering in combinatie met het risico van 
giswerk, is besloten om de stagiaires in de steekproef te houden. 
 
Tabel 24: Betrouwbaarheid van de schalen in de vragenlijst voor docenten 

 Meting 1 
(n = 20) 

Meting 2 
(n = 18) 

Aantal items 

Intrinsic Motivation Inventory 87 .85 24 

Faces Measure 1 item 1 item 1 

Self efficacy beliefs .74 .69 5 

Docenttevredenheid .69 .70 5 

Vernieuwingsbereidheid .90 .92 4 

 

Uit de betrouwbaarheidsanalyse komt naar voren dat, hoewel het om een steekproef van 
geringe omvang gaat, de variabelen met voldoende betrouwbaarheid (de ondergrens is .70) 
worden gemeten. 

 

5.2 Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 
Aan het eerste vragenlijstonderzoek in september 2009 werkten in totaal 20 docenten mee, 
waarvan 6 docenten uit de controlegroepen. Om de resultaten statistisch met elkaar te kunnen 
vergelijken is een groepsgrootte van minimaal 10 personen benodigd. Hoewel aan deze 
voorwaarde niet wordt voldaan, is toch besloten om een toets uit te voeren om zodoende een 
indicatie te kunnen geven van de verschillen tussen docenten uit de experimentele groep 
versus docenten uit de controlegroep. Deze resultaten dienen met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd te worden en zijn niet generaliseerbaar.  

Op de volgende pagina zijn twee figuren opgenomen die de resultaten samenvatten.  
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Figuur 6: Intrinsieke motivatie van docenten op twee meetmomenten 

 

Op de eerste meting zijn geen opvallende verschillen te zien tussen de docenten van de 
experimentele en de controlegroep; de gemiddelde waarden op de variabelen in de vragenlijst 
liggen dicht bij elkaar. Met andere woorden: wanneer de scores van de experimentele en 
controlegroep docenten worden vergeleken valt op dat zij nauwelijks van elkaar verschillen en 
dat zij relatief hoog zijn afgezet op een 5-puntsschaal. Het is een indicatie voor het gegeven dat 
de docenten zelf vinden dat zij gemotiveerd en tevreden zijn, vertrouwen hebben in hun eigen 
kunnen en bereid zijn tot veranderingen in hun werkwijze. 

Er zijn geen sterke verschillen gevonden tussen de resultaten van docenten in de experimentele 
groep en docenten in de controlegroep op de tweede meting. Uit de resultaten van het tweede 
vragenlijstonderzoek, uitgevoerd in juni 2010 dus aan het einde van het schooljaar, komt naar 
voren dat de intrinsieke motivatie van docenten in de experimentele groep toegenomen is ten 
opzichte van de eerdere meting. Voor de docenten in de controlegroep is er nagenoeg geen 
verandering in intrinsieke motivatie waarneembaar. Wat betreft de tevredenheid van docenten 
in de experimentele groep komt naar voren dat deze is gestegen ten opzichte van de eerdere 
meting. De tevredenheid van docenten in de controlegroep laat echter een daling zien ten 
opzichte van de eerste meting. 
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Figuur 7: Tevredenheid van docenten op twee meetmomenten 

 

 

Tabel 25: Resultaten vragenlijst docenten meting 1 (september 2009) 

 Docenten 
experimentele groep 
(n=14) 

 Docenten 
controlegroep 
(n=6) 

  

  
Gem. 

 
SD 

  
Gem. 

 
SD 

 
t 

 
p 

Intrinsic Motivation 
Inventory 

3.64 .34  3.72 .39 -.491 .629 

Faces Measure 4.57 .65  4.67 .82 -.280 .783 

Self efficacy beliefs 3.89 .46  3.87 .45 .085 .933 

Docenttevredenheid 4.16 .45  4.27 .30 -.547 .591 

Vernieuwingsbereidheid 4.07 .50  4.21 .71 -.492 .629 

Note. Schaal van 1 tot 5 
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Tabel 26: Resultaten vragenlijst docenten meting 2 (juni 2010) 

 Docenten 
experimentele groep 
(n=9) 

 Docenten 
controlegroep 
(n=9) 

  

  
Gem. 

 
SD 

  
Gem. 

 
SD 

 
t 

 
p 

Intrinsic Motivation 
Inventory 

3.82 .36  3.67 .26 .998 .333 

Faces Measure 4.67 .50  4.44 1.33 .468 .646 

Self efficacy beliefs 3.98 .50  3.69 .20 1.594 .130 

Docenttevredenheid 4.31 .56  4.22 .39 .391 .701 

Vernieuwingsbereidheid 4.28 .52  3.94 .93 .941 .361 

Note. Schaal van 1 tot 5 
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6. Conclusie en discussie 
 

6.1 De onderzoeksvragen 

Over het geheel genomen laten de resultaten niet op elke onderzoeksvraag grote verschillen 
zien tussen de experimentele groep en de verschillende controlegroepen. Dat betekent dat er 
niet altijd verschillen gevonden zijn die significant zijn. Significante en dus opvallende 
verschillen betreffen motivatie en tevredenheid van leerlingen en leerresultaten op bepaalde 
vakken.  
In de paragrafen 6.2 tot en met 6.5 worden de conclusies per onderzoeksvraag besproken: 
 
1. Zijn leerlingen die  AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de ICT-route hebben gevolgd 

beter voorbereid op het vervolgonderwijs; het MBO, dan leerlingen die onderwijs volgden op 
een andere VMBO-afdeling (binnen het Blariacumcollege)? 
 

2. Zijn leerlingen die  AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de ICT-route volgen meer 
intrinsiek gemotiveerd en tevreden gedurende het leerjaar dan leerlingen die onderwijs 
volgen op een andere VMBO-afdeling? 
 

3. Zijn leerlingen die  AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de ICT-route volgen beter in hun 
leerresultaten, met name voor de algemene vakken, dan leerlingen die onderwijs volgen op 
een andere VMBO-afdeling?  
 

4. Wat is het effect van  AVO-geïntegreerd projectonderwijs voor docenten en voor hun 
motivatie? 

 
In paragraaf 6.6 volgt een discussie van de resultaten. 
 

6.2  Doorstroom naar MBO 

In de perceptie van vertegenwoordigers van de twee belangrijkste MBO's, zijn de leerlingen van 
de VMBO ICT-route met AVO-integratie op onderdelen beter voorbereid dan andere leerlingen. 
Gegevens om deze percepties te ondersteunen of te weerleggen zijn niet voldoende 
gefundeerd: er is geen structurele gegevensverzameling. Ten behoeve van dit onderzoek 
hebben de vertegenwoordigers van de MBO-opleidingen aangegeven hoe het de leerlingen van 
het Blariacumcollege die het afgelopen jaar zijn ingestroomd is vergaan op het MBO.  
 
Gesprekken met de decaan van het Blariacumcollege en de vertegenwoordigers van de MBO-
opleidingen geven indicaties dat de werkhouding, het aanpassingsvermogen en de prestaties 
van de leerlingen met een VMBO ICT-opleiding met AVO-integratie goed zijn. In de perceptie 
van vertegenwoordigers van de twee belangrijkste MBO's, doen de leerlingen van de VMBO 
ICT-route met AVO-integratie het zelfs beter dan andere leerlingen. 
Positieve verschillen met andere leerlingen worden toegeschreven aan de bewuste keuze voor 
een opleiding en aan de kennis en vaardigheden die leerlingen opdoen op de VMBO ICT-route 
met AVO-integratie. Het in staat zijn om bewust te kunnen kiezen voor een MBO-opleiding is 
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een indicator van goed voorbereid zijn op het MBO. Andere indicatoren zijn de genoemde 
kennis en vaardigheden.  
 

6.3 Motivatie en tevredenheid van leerlingen 

Het antwoord op de onderzoeksvraag luidt: leerlingen op de VMBO ICT-route met AVO-
integratie zijn gedurende het schooljaar meer intrinsiek gemotiveerd en meer tevreden dan 
leerlingen die onderwijs volgen op een andere VMBO-afdeling. 

 
Intrinsieke motivatie van leerlingen 
Op de eerste meting is te zien dat de leerlingen van de experimentele groep hoger intrinsiek 
gemotiveerd zijn dan de leerlingen in de controlegroep en dat dit patroon stabiel blijft over de 
metingen heen. Met andere woorden: De intrinsieke motivatie van de leerlingen in de 
experimentele groep start en eindigt met een hogere waarde dan van de leerlingen in de 
controlegroepen. In beide groepen is een daling waarneembaar van de intrinsieke motivatie 
gedurende het leerjaar.  
In het kort een omschrijving van het verloop van de scores op de IMI van de twee groepen: 

 Een significant verschil over de hele linie tussen de experimentele en de controle-groep, 
waarbij de experimentele groep meer gemotiveerd is. 

 De IMI daalt over de hele linie voor beide groepen, waarbij de daling voor de controlegroep 
kleiner is dan voor de experimentele groep. 

 Vanaf meting 2 is de daling in IMI tussen beide groepen gelijk. 

 De intrinsieke motivatie van de experimentele groep is op alle metingen hoger dan die van 
de controlegroep. 

 
De reden waarom de experimentele groep start met een hogere intrinsieke motivatie kan 
gelegen zijn in de betere voorbereiding op wat gaat komen. Volgens de coördinator van de 
VMBO ICT-route met AVO-integratie worden de leerlingen en ouders grondig voorbereid op wat 
hen te wachten staat in deze afdeling. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze voorbereiding zich 
bij leerlingen uit in een zich verheugen op niet-klassikale lessen, op een contextrijke omgeving, 
waarin algemeen vormende vakken zijn opgenomen in projecten.  
 
Tevredenheid van leerlingen 
Met betrekking tot deze variabele is er een significant verschil waarneembaar tussen de 
experimentele en controle-groep bij meting 1 en meting 3, waarbij de experimentele groep meer 
tevreden is. De tevredenheid daalt over de verschillende metingen voor beide groepen, maar de 
daling bij de controlegroep is bij meting 3 sterker dan bij de experimentele groep.  
 
Een verklaring voor de hogere tevredenheid van de experimentele leerlingen kan schuilen in 
voorspelbaarheid. De situatie bij de experimentele groep is gevuld met projecten en AVO-
integratie: voor de leerlingen wordt het redelijk voorspelbaar hoe hun (eind)cijfer zal zijn. Ze 
hebben tijdens de diverse projecten veel feedback gekregen op hun kennisniveau. Bij de 
controlegroep is de situatie anders. Daar krijgen de leerlingen in de projecten wel een constante 
feedback, maar voor de algemene vakken krijgen ze nog losse toetsen aan het einde van het 
leerjaar, waardoor de eindsituatie nog kan veranderen. Met andere woorden, er is sprake van 
een grotere onzekerheid, waardoor ze mogelijk minder tevreden zijn of minder tevreden 
worden. 
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Bij de experimentele groep ervaart men veel vrijheid, maar gedurende het leerjaar ook een 
grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast blijven er minder keuzemomenten 
over, bijvoorbeeld wat betreft groepsindeling. Door geconfronteerd te worden met het 'meer op 
jezelf aangewezen zijn', kan er een reden ontstaan om in de loop van het schooljaar ook wat 
minder tevreden te zijn met de opleiding. De leerlingen worden immers aangesproken op hun 
werkhouding en eigen verantwoordelijkheid gedurende het leerjaar. Het is geen vrijheid zonder 
beperkingen. 
 
Daling in motivatie en tevredenheid 
Opvallend voor beide variabelen is dat voor zowel de experimentele als voor de controle-groep 
geldt dat de scores op de tweede en derde meting gemiddeld lager zijn dan op de eerste 
meting. Mogelijke verklaringen voor de verschillen tussen de resultaten van de eerste en latere 
metingen zijn: 

- De combinatie van hoge verwachtingen en een gewenningseffect; de nulmeting is in het 
begin van het schooljaar gedaan, waarin leerlingen nog ‘nieuw’ zijn in de opleiding en er 
hoge verwachtingen zijn. Later, bij de eerste effectmeting, zouden de leerlingen al wat beter 
ingesteld kunnen zijn op wat de opleiding inhoudt en daardoor meer realistische 
verwachtingen hebben.  

- Een tegenvallende opleiding; de leerlingen moeten harder werken dan ze verwacht hadden, 
de opdrachten zijn wat minder spannend dan bij de voorlichting. Dit punt was bij de 
variabele 'tevredenheid' ook al kort genoemd. 

- Hinder van prikkels en geluid in de leeromgeving op school. Naar aanleiding van de 
observaties zijn effecten van geluid en van andere prikkels beschreven. Daarbij is vermeld 
dat een deel van de leerlingen zich weet aan te passen aan de omgeving en zich een eigen 
weg vindt in het woud van prikkels. Er zijn echter ook leerlingen die er werkelijk hinder van 
ondervinden. Hoewel de observaties alleen gedaan zijn op de ICT-route van het 
Blariacumcollege, wordt er op de controle-ICT-routes ook aan projectonderwijs gedaan. Het 
is niet ondenkbaar dat ook daar relatief veel geluid en andere prikkels geproduceerd wordt 
en hinder kan opleveren voor leerlingen. Dit kan een negatief effect hebben op motivatie en 
tevredenheid. 

 

6.4.  Leerresultaten 

 
Praktijkopdrachten 
Conclusie: de resultaten van de analyses van de cijfers van de praktijkopdrachten geven geen 
aanleiding om aan te nemen dat de leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie 
betere leerresultaten boeken dan de controleleerlingen zonder AVO-integratie. 
 
Uit de analyses van de resultaten van de praktijkopdrachten wordt bij de interpretatie alleen 
gelet op de vergelijking tussen de ICT-route van het Comenius College (als controlegroep) en 
de ICT-route van het Blariacumcollege (de experimentele groep). In tegenstelling tot de 
verwachting scoren de controleleerlingen hoger dan de experimentele leerlingen. Er is een 
significant verschil bij praktijkopdracht 1.  
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Het verschil tussen de experimentele groep en de controlegroep is alleen significant voor de 
eerste praktijkopdracht, waardoor er alleen voor die praktijkopdracht conclusies getrokken 
mogen worden.  
 
Cijferresultaten 
Conclusie: de resultaten van de analyses van de CE1-cijfers van drie schooljaren van VMBO-
leerlingen van het Blariacumcollege geven geen aanleiding om aan te nemen dat de leerlingen 
van de VMBO ICT-route met AVO-integratie betere of slechtere leerresultaten boeken dan 
andere leerlingen zonder AVO-integratie. 
 
Hoewel de leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie het voor sommige vakken het 
ene jaar beter doen dan andere leerlingen en het soms minder goed doen dan andere 
leerlingen, is er geen consistent patroon te ontdekken. De leerlingen van de VMBO ICT-route 
met AVO-integratie halen dus niet structureel betere of slechtere leerresultaten dan de andere 
VMBO-leerlingen van het Blariacumcollege. 
 
Om de cijferresultaten van de leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie te kunnen 
beoordelen is gekeken naar de CE1-cijfers van vierdejaarsleerlingen in de laatste drie 
schooljaren. De resultaten van deze leerlingen zijn vergeleken met de CE1-cijfers van de 
afdeling Zorg en Welzijn en van andere VMBO leerlingen van het Blariacumcollege. 
 
Op basis van deze resultaten zijn geen conclusies te trekken die voor de drie bestudeerde jaren 
opgeld doen. Wel vallen er een paar zaken op, die hier naast een alfa- of een bèta-oriëntatie 
gelegd worden.  
De leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie scoren in vier gevallen hoger op 
Wiskunde dan de anderen. Dat is geen vreemde uitkomst, uitgaande van de aanname dat 
leerlingen die kiezen voor een ICT-route wellicht een bèta-oriëntatie hebben. 
Op basis van deze aanname is het verwonderlijk dat de leerlingen van de VMBO ICT-route met 
AVO-integratie in twee gevallen lager scoren op het vak Natuur- en Scheikunde 1.  
Uitgaande van de bèta-oriëntatie van de leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie, 
is het niet opvallend dat zij in drie gevallen lager scoren op Nederlands. Bij een bèta-oriëntatie 
verwachten we immers minder interesse voor een talig vak. De hogere score voor de leerlingen 
van de VMBO ICT-route met AVO-integratie voor het vak Engels is enigszins opvallend, maar 
kan mogelijk uitgelegd worden als bekendheid met de Engelse taal, vanwege de veelheid aan 
Engelstalige termen die in de ICT gebruikt worden.  
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim van de experimentele groep geeft geen sterk afwijkend beeld van de interne 
controlegroep of van het landelijke beeld. Deze conclusie is overigens niet getrokken op basis 
van statistische toetsing, maar op basis van een vergelijking van beschikbare gegevens over 
ziekteverzuim van de experimentele en de controlegroepen van het Blariacumcollege. 
 

6.5. Observaties 

Op basis van de verzamelde indrukken wordt gesteld dat de VMBO ICT-route niet muisstil is en 
dat volgens docenten ook niet hoeft te zijn; dat deze leerlingen zelf de verantwoordelijkheid 
krijgen om te bepalen op welk moment ze aan hun opdracht werken (of op welk moment niet). 
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Volgens ICT-route-docenten is deze situatie meer een voorbeeld van vervolgonderwijs of van 
een werkomgeving dan de traditionele klassikale situatie.  
Plezier, Samenwerken en Zelfstandigheid worden herkend bij de leerlingen, met de aantekening 
dat de leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie hun eigen manier moeten vinden 
voor het omgaan met prikkels. Een aantal leerlingen slaagt daar beter in dan andere leerlingen. 
De reden waarom sommigen daar beter in slagen dan anderen is niet onderzocht. 
 

6.6. Motivatie en tevredenheid van docenten 

De resultaten van de docenten geven geen aanleiding om te veronderstellen dat er grote 
verschillen zijn tussen de motivatie en/of tevredenheid van de twee groepen docenten. Door het 
geringe aantal docenten in de steekproef is het niet wetenschappelijk verantwoord om 
conclusies te trekken.  
 
Om toch een opvallend verschijnsel te benoemen: het is bijzonder om te zien dat zowel de 
intrinsieke motivatie als de tevredenheid van de docenten van de VMBO ICT-route met AVO-
integratie stijgen tussen de eerste en de tweede meting. Deze niet-significante uitkomst is in lijn 
met de verwachting van de onderwijsvernieuwers dat de docenten in de VMBO ICT-route meer 
gemotiveerd zijn.  
Uit interviews met docenten van de VMBO ICT-route met AVO-integratie kwam naar voren dat 
de opzet van deze opleiding voor de docenten overzicht met zich meebrengt. De werksituatie 
van de docenten is door de vaste werktijden overzichtelijk en planbaar. Daarnaast is de rol van 
de docent als coach een rol die minder energie vraagt dan de rol van docent als instructeur. Het 
is tevens een rol die de afstand tussen de leerling en de docent verkleint. De hogere motivatie 
en tevredenheid kunnen daarmee een indicatie zijn van minder ervaren werkdruk, meer grip op 
de eigen werksituatie en een waardevoller beleving van de werkzaamheden.   
De stijging van de motivatie en tevredenheid bij de experimentele docenten zou een leereffect 
kunnen zijn: de docenten krijgen gedurende het jaar meer vat op de manier waarop ze hun 
eigen werkzaamheden inkleden. Het gegeven dat er aan het begin van het jaar een aantal 
'nieuwe' docenten aan de experimentele groep is toegevoegd, zou de stijging kunnen 
versterken of zelfs verklaren. 
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6.6. Discussie 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is per deelvraag een antwoord gegeven. Als er 
naar het geheel gekeken wordt, dan zijn er twee vormen van uitkomsten te onderscheiden. 
Enerzijds zijn er kwantitatieve en significante resultaten en anderzijds zijn er kwalitatieve (en 
kwantitatieve) resultaten, die niet significant zijn. Bij de opzet van het onderzoek is gezocht naar 
de combinatie van deze twee methoden van dataverzameling. Het doel daarvan was om 
kwantitatieve uitkomsten te kunnen inkleuren met behulp van kwalitatieve, beschrijvende 
uitkomsten. Deze paragraaf biedt ruimte voor een dergelijke bespreking, waarin uitkomsten 
naast elkaar gelegd worden. 
De variabele intrinsieke motivatie krijgt een centrale rol toebedeeld in deze paragraaf. De 
onderwijsvernieuwers van het Blariacumcollege menen immers dat zij met de AVO-integratie in 
de VMBO ICT-route een gunstige invloed uitoefenen op intrinsieke motivatie, waardoor de 
leerlingen beter zullen presteren. Deze verwachting is in lijn met de self determination theory 
(SDT), die besproken wordt door Ryan & Deci (2000). Zij stellen dat de intrinsieke motivatie 
beïnvloed wordt door de mate van invulling van drie psychologische basisbehoeften: de 
behoefte aan competentie, de behoefte aan autonomie en de behoefte aan sociale 
verbondenheid.  
 
Intrinsieke motivatie en tevredenheid van leerlingen 
De intrinsieke motivatie en de tevredenheid van de experimentele groep bleek hoger dan die 
van de controlegroepen. In voorgaande paragrafen is een verklaring geopperd voor de hogere 
motivatie van de leerlingen, die verwijst naar de uitgebreide voorlichting voor de VMBO ICT-
route met AVO-integratie voor de experimentele leerlingen. De leerlingen weten dat ze aan 
onderwijs beginnen dat van opzet helemaal anders is dan hetgeen ze voorheen kregen en 
daaruit volgt een enthousiasme voor de nieuwe onderwijsvorm en –inhoud. Deze verklaring 
gaat uit van enthousiasme voor een andere werkwijze en dat kan een verklaring zijn voor de 
hogere motivatie bij aanvang van het schooljaar. In termen van de SDT is het veronderstelde 
enthousiasme te benoemen als een hogere (impliciete) verwachting van de experimentele 
leerlingen dan van de controleleerlingen dat voldaan wordt aan hun behoefte aan competentie, 
autonomie en sociale verbondenheid.  
De intrinsieke motivatie daalt gedurende het schooljaar. Er is geopperd dat dit een gevolg kan 
zijn van het vervagen van de nieuwigheid van de onderwijsvernieuwing. Echter, als dat de 
verklaring zou zijn, dan is het verwonderlijk dat de controlegroep gedurende het jaar een gelijke 
daling vertoont, terwijl die géén nieuwigheid als AVO-integratie voorgeschoteld kreeg. Mogelijk 
is een daling van de motivatie een natuurlijk proces gedurende het schooljaar. Dat zou in 
termen van SDT opmerkelijk zijn, want het ligt in de lijn der verwachting dat de leerlingen 
gedurende het jaar beter in staat worden om in hun psychologische behoeften te voorzien. 
Voor tevredenheid werd een gelijk beeld waargenomen: de tevredenheid is hoger bij de 
experimentele groep en de tevredenheid daalt voor beide groepen. Hiervoor zijn verklaringen 
geopperd die verwijzen naar gewenningseffecten, tegenvallende opleiding en hinder van 
prikkels. Gezien de daling bij beide groepen, kunnen deze verklaringen gelden voor beide 
groepen. 
 
Intrinsieke motivatie en cijferresultaten 
In het SDT-model slagen leerlingen met een hogere intrinsieke motivatie erin om betere 
leerresultaten te behalen. Hoewel zowel de motivatie als de tevredenheid hoger zijn bij de 
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experimentele leerlingen, blijkt er bij een analyse van de leerresultaten geen voordeel behaald 
door de leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie.  
In de vergelijking met de controlegroep van het Comenius College, doet de experimentele groep 
het slechter met de praktijkopdrachten. Dat kan verklaard worden door een mogelijke 
subjectiviteit in de beoordeling van de opdrachten, maar ook op een andere wijze. Bij de 
observaties kwam naar voren dat de experimentele leerlingen vaak iets voor zichzelf deden en 
op dat moment dus niet aan een opdracht werkten. Dat hoort bij de VMBO ICT-route met AVO-
integratie, want, zo is de redenering, de leerling is vrij om de eigen tijd in te delen. Die vrijheid 
hoort bij de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid die de leerling gegund wordt en die 
de leerling zelf zal moeten ontwikkelen. In gesprekken met docenten van de opleiding bleek dat 
leerlingen de creativiteit ontwikkeld hebben om de eigen vrijheid nog meer vorm te geven. Een 
aantal leerlingen bedient zich van de gedraging die minimalisme genoemd wordt: de neiging om 
een opdracht zodanig uit te voeren dat er een minimale voldoende behaald wordt. Zodra de 
leerling vindt dat het goed genoeg is, stopt hij met de opdracht en gaat wat voor zichzelf doen, 
wat waarschijnlijk op dat moment aantrekkelijker is.  
Het SDT-model biedt geen pasklare verklaring voor dit verschijnsel. Dat de leerling voldoende 
autonomie ervaart, lijkt wel evident; dat de leerling voldoende sociale verbondenheid ervaart, 
lijkt ook evident, net als het gevoel van competentie; dit alles vertaalt zich immers in een hogere 
intrinsieke motivatie dan bij de controleleerlingen. Toch halen de experimentele leerlingen 
lagere cijfers dan de controleleerlingen. Dit roept de vraag op of er voor het behalen van 
leerresultaten een optimum bestaat in het gevoel van bijvoorbeeld autonomie: hebben de 
experimentele leerlingen te veel autonomie of in dit geval 'vrijheid', waardoor hun focus 
verschuift van projecten naar vrijetijdsbesteding?  
Het is daarom de vraag waarom leerlingen met AVO-integratie hun vrijheid niet benutten om 
zich verder te ontwikkelen met behulp van de opdrachten? Het antwoord op deze vragen is niet 
te vinden in dit onderzoek. Voor de VMBO ICT-route met AVO-integratie ligt hier een grote 
uitdaging: de opleiding slaagt erin om de leerlingen meer gemotiveerd en meer tevreden te 
krijgen. Hoe gaat zij erin slagen om het ambitieniveau van de leerlingen te verhogen, waardoor 
de leerling nog meer aan het stuur van de eigen ontwikkeling staat?  
 
In de andere vergelijking van cijferresultaten zijn de CE1-cijfers van drie schooljaren van 
VMBO-scholieren van het Blariacumcollege met elkaar vergeleken. De cijfers van de leerlingen 
van de VMBO ICT-route met AVO-integratie zijn vergeleken met de cijfers van de afdeling Zorg 
en Welzijn en met 'de andere afdelingen'. Er zijn significante verschillen aan te wijzen, waar de 
ene groep beter scoort dan de andere, maar over de hele periode van drie schooljaren heen is 
er geen consistent patroon te ontdekken.  
De leerlingen die deze CE1-cijfers behaalden zijn niet de leerlingen die in dit onderzoek 
meededen als experimentele of controle-groep. De CE1-cijfers worden immers in het vierde 
leerjaar behaald en de experimentele en controle-groepen zitten gedurende dit onderzoek in het 
derde leerjaar. Als er uitgegaan wordt van de aanname dat de CE1-leerlingen dezelfde 
vrijheidsgraden genoten als de huidige leerlingen, dan wordt het volgende gesteld: de leerlingen 
van de VMBO ICT-route met AVO-integratie gedragen zich tijdens de lesuren soms 
minimalistisch, maar dat is niet als zodanig terug te zien in de CE1-cijfers. 
 
Intrinsieke motivatie en ziekteverzuim 
In de gesprekken met vertegenwoordigers van het Blariacumcollege voorafgaand aan dit 
onderzoek, werd een aantal voordelen van AVO-integratie benoemd. Eén van de verwachte 
voordelen is de aanname dat de leerling meer gemotiveerd en tevreden zal zijn en dat hij zich 
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daardoor minder snel ziek zal melden en korter ziek zal zijn. De achterliggende aanname is dat 
een aantal leerlingen zich ziekmeldt omdat ze geen zin hebben om naar school te gaan in 
plaats van werkelijk ziek te zijn. In het SDT-model is de leerling met een hoge intrinsieke 
motivatie meer persistent ofwel meer volhardend en dus minder geneigd om zich ziek te 
melden. 
In de vergelijking van de experimentele groep met de interne controlegroep Zorg en Welzijn 
vertoont de VMBO ICT-route met AVO-integratie een ziekteverzuimpercentage dat nauwelijks 
afwijkt van het percentage van Zorg en Welzijn. Het veronderstelde effect van minder 
ziekteverzuim is niet aangetoond, ondanks een hogere motivatie en tevredenheid bij de 
experimentele groep. De vraag is vervolgens of de aanname van onterecht ziekmelden wel 
gegrond is of dat de motivatie en tevredenheid geen effect hebben op frequentie en duur van 
ziekmelden. 
 
Intrinsieke motivatie en voorbereiding op het MBO 
De perceptie van vertegenwoordigers van de twee belangrijkste MBO's dat leerlingen van de 
VMBO ICT-route met AVO-integratie een goede werkhouding hebben en aanpassingsvermogen 
aan de dag leggen, wordt ondersteund door de hogere intrinsieke motivatie van de 
experimentele leerlingen. Met 'ondersteund' wordt impliciet verondersteld dat de hogere 
intrinsieke motivatie na de periode op de ICT-route met AVO-integratie aanhoudt bij de 
leerlingen; dat de mate van intrinsieke motivatie een stabiel kenmerk wordt van deze leerlingen 
en dat dit zich vertaalt in een goede werkhouding. De perceptie dat hun prestaties goed zijn, 
wordt noch ondersteund, noch weerlegd door de analyse van de CE1-cijfers van de VMBO-
leerlingen.  
 
Intrinsieke motivatie, tevredenheid en prikkels 
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat een hoge intrinsieke motivatie geen voldoende 
voorwaarde is voor betere leerresultaten. Hierboven werd al vermeld dat de experimentele 
leerlingen mogelijk te veel vrijheid genieten. In de observaties van de experimentele groep werd 
het opvallend hoge aantal prikkels genoemd en de wijzen waarop de leerlingen daarop 
reageren. Hoewel niet met zekerheid te stellen, wordt de mogelijkheid genoemd dat de 
experimentele leerlingen minder doelgericht en minder persistent zijn door de prikkels die 
voorkomen in de VMBO ICT-route met AVO-integratie. Volgens de onderwijsvernieuwers is het 
omgaan met prikkels een element dat voorkomt in een natuurlijke werksituatie en dus is het een 
onderdeel van voorbereiding op het leven na het VMBO. Het is echter de vraag in hoeverre de 
concentratie prikkels in de experimentele situatie en de natuurlijke werksituatie overeen komen.  
 
Intrinsieke motivatie en tevredenheid voor docenten  
Er is geen wetenschappelijke reden om aan te nemen dat de experimentele docenten meer of 
minder intrinsiek gemotiveerd en tevreden zijn dan hun controlecollega's.  
Voor docenten was er geen significant verschil aan te wijzen. Desondanks was er voor de 
experimentele docenten een stijging waar te nemen in intrinseke motivatie en tevredenheid. Als 
de stijging in intrinsieke motivatie wordt gekoppeld aan het SDT-model, dan kan een verklaring 
zijn dat de docenten twee van hun basisbehoeften in de loop van het jaar beter vervuld zien. 
Gedacht wordt aan de behoefte aan competentie, ofwel de bij Conclusies genoemde verklaring 
dat de docent meer het gevoel heeft dat hij (zij) in staat is om waarde toe te voegen aan het 
onderwijsproces.  
Er wordt nadrukkelijk ook gedacht aan een betere vervulling van de behoefte aan sociale 
verbondenheid: de docenten aan de VMBO ICT-route met AVO-integratie werken namelijk in 
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een team. Daarin wijken zij niet af van de controledocenten. Het teamwerk wijkt wél af van het 
teamwerk van de controledocenten in zoverre dat de experimentele docenten niet alleen voor 
de klas staan; er zijn altijd collega's in de buurt die op hetzelfde moment met dezelfde groep 
werken (in dezelfde ruimte). Dat gegeven maakt dat de docenten elkaar kunnen steunen en dat 
zij ook meer regelmogelijkheden hebben om taken te verdelen naar interesse en/of specialisme. 
 
 
Tenslotte 
In de VMBO ICT-route met AVO-integratie zijn de leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd en 
meer tevreden dan bij de controleleerlingen het geval is. Uit de beoordeling van de andere 
relevante variabelen, zoals leerresultaten, blijkt dat gegeven op zichzelf weliswaar een flinke 
stap in de goede richting, maar nog niet zaligmakend. De grote uitdaging voor de 
onderwijsvernieuwers zal zijn om de leerlingen te verleiden tot het aannemen van hogere 
ambitieniveaus. Het is niet ondenkbaar dat er dan getornd zal worden aan één van de voor 
leerlingen zo aantrekkelijke kenmerken van de opleiding: de vrijheid om de eigen tijd in te delen. 
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Bijlage 1: Achtergrondinformatie Onderzoeksmethoden en -
instrumenten 
 

Onderzoeksmethoden en instrumenten 

Het onderzoek heeft een quasi-experimentele opzet aangezien er uit de te onderzoeken 
populatie geen random toewijzing is aan steekproef met de experimentele of de 
controleconditie, wat vanuit wetenschappelijk oogpunt het meest wenselijk zou zijn (ondermeer 
Baarda en de Goede, 2006). Het gaat in dit geval om bestaande groepen leerlingen die niet 
veranderd kunnen worden. Een quasi-experimentele opzet bestaat bij voorkeur uit een 
meervoudige tijdreeks; meerdere meetmomenten.  
In een quasi-experiment wordt een bepaalde interventie gepleegd op een experimentele groep 
(input) en vervolgens wordt gemeten hoe een bepaalde doelvariabele verandert in vergelijking 
met die zelfde variabele in de controlegroep (output). Wat er gebeurt tussen input en output is in 
niet alle gevallen even zichtbaar, wel wordt duidelijk in hoeverre er sprake is van een effect.  
Een quasi-experimentele opzet heeft als beperking dat er geen causale verbanden gelegd 
mogen worden, wel worden er gegevens verzameld over de probabiliteit van deze relatie. Met 
andere woorden, met een quasi-experimentele opzet wordt de waarschijnlijkheid van de 
veronderstelde richting van de relatie tussen variabelen onderzocht. Van belang is het bewaken 
van de interne validiteit van quasi-experimentele opzet, bijvoorbeeld door het gebruik van 
gevalideerde onderzoeksinstrumenten (Swanborn, 1999). In figuur 1 is de opzet van het quasi-
experimentele onderzoek weergegeven.  

Figuur 1. Rendementsonderzoek (quasi) experimenteel onderzoek 

Experimenteel:  Experimenteel:           [ X  X’ ]  e’  

Controle:   [ X  X  ]  e 

waarbij  

X = begin situatie onderwijs 

X’= aanpassing onderwijs (interventie) 

e’= verwacht effect (ten opzichte van normaal effect e)  

 

Binnen het Blariacumcollege wordt binnen 2 richtingen gewerkt met  AVO-geïntegreerd 
projectonderwijs: binnen de ICT-route en binnen Handel & Verkoop. In dit onderzoek wordt 
alleen de ICT-route betrokken. In het 3e leerjaar van schooljaar 2009/2010 zijn er 69 leerlingen 
ICT-route, de experimentele groep bestaat zodoende uit 69 leerlingen.  

De controlegroep is idealiter van dezelfde grootte als de experimentele groep en bestaat uit 
leerlingen die onderwijs op een andere afdeling volgen binnen het Blariacumcollege; Zorg en 
Welzijn. Voor het schooljaar 2009/2010 gaat het om 35 leerlingen, waarmee de controlegroep 
wat kleiner is dan gewenst maar nog steeds van voldoende grootte. 
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Voor de externe controlegroepen van 2 scholen zal nog vastgesteld moeten worden om hoeveel 
leerlingen het per school en per experimentele- en controlegroep gaat. Uitgangspunten zijn is 
dat iedere controlegroep van ongeveer dezelfde omvang is als de experimentele groep, dus 
idealiter ongeveer 70 leerlingen. Binnen de controlegroepen wordt alleen kwantitatief onderzoek 
verricht teneinde effect- en verschilscores statistisch te kunnen vaststellen.  
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Bijlage 2: Vragenlijsten  

 

Vragenlijst leerlingen 
Hier wordt de meest uitgebreide vragenlijst gepresenteerd, met de schalen zoals vermeld in 
Tabel 3. 
 
Intrinsieke motivatie  
Schaal 1-5, helemaal mee oneens, oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens 

1. Ik heb er vertrouwen in dat alles op school gaat lukken.  
2. De lessen op school zijn leuk om te doen.  
3. Ik heb genoeg controle over hoe ik opdrachten voor school aanpak.  
4. Ik vind de lessen op school vervelend.  
5. Ik vind de lessen op school plezierig.  
6. Op school kan ik kiezen waar ik aan werk. 
7. Ik ben tevreden met mijn prestaties op school.  
8. Op school ben ik in de meeste vakken niet zo goed. 
9. Ik vind dat ik zelf kan beslissen hoe ik opdrachten voor school uitvoer.  
10. Ik vind de lessen op school leuk. 
11. Het zal mij lukken om mijn doelen op school te halen.  
12. Ik ben behoorlijk handig op school.  
13. Ik zou de lessen op school omschrijven als erg interessant.  
14. Op school kan ik zelf beslissen hoe ik opdrachten aanpak.  
15. Tijdens het maken van opdrachten voor school kan ik zelf bepalen hoe ik het doe.  
16. Ik denk dat ik behoorlijk goed ben op school.  
17. Ik vind de lessen op school saai.  
18. Het lukt mij om geen onvoldoendes op mijn rapport te halen.  
19. Ik vind dat ik het goed doe op school.  
20. Ik ben vaak met school bezig omdat ik dat zelf wil.  
21. Ik kan mijn aandacht er niet bijhouden tijdens de lessen op school.  
22. Ik ga de uitdaging aan en denk dat ik op school goed ga presteren.  
23. Ik ben alleen met school bezig omdat het moet.  
24. Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen op school erg goed ben.  

 
 
Leerlingtevredenheid  
 
Hieronder staan 5 gezichtjes weergegeven. Klik het gezichtje aan wat volgens jou het best 
weergeeft hoe tevreden je bent over de opleiding die je nu volgt.  
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Self-efficacy 
Schaal 1-5, helemaal mee oneens, oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens 

1. Ik verwacht goed te presteren vergeleken met andere leerlingen die deze opleiding 
volgen  

2. Ik ben er zeker van dat ik de stof kan begrijpen die in deze opleiding onderwezen wordt  

3. Ik verwacht het heel goed te doen op deze opleiding 

4. Ik denk dat ik vergeleken met anderen een goede leerling ben 

5. Ik weet zeker dat ik uitstekend kan presteren bij de opdrachten en taken die ik in deze 
opleiding moet doen  

6. Ik denk dat ik in deze opleiding goede cijfers zal halen 

7. Mijn studievaardigheden zijn uitmuntend/uitstekend/van uitstekende kwaliteit vergeleken 
met andere leerlingen in deze opleiding  

8. Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen in deze opleiding veel weet van het 
vakgebied. 

9. Ik weet dat ik in staat ben de lesstof van deze opleiding te leren 

 

Interesse Studie Programma 
Schaal 1-5, helemaal mee oneens, oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens 

1. Ik vind dat we interessante dingen leren in deze opleiding 
2. Ik denk dat ik in staat ben om wat ik in de opleiding leer elders toe te passen 

3. Ik zou deze opleiding aan anderen aanbevelen 

4. Ik vind deze opleiding erg leuk 

5. Ik denk dat het vakgebied van deze opleiding erg interessant is 

6. Deze opleiding is een verspilling van mijn tijd  

7. Ik ben blij dat ik deze opleiding gekozen heb 

8. Ik vind het lesmateriaal in deze opleiding nuttig om te weten 

 
Zelfsturend vermogen 
Schaal 1 – 4: nooit soms vaak altijd 

1. Ik ben achter de PC snel afgeleid  
2. Ik heb mijn schoolwerk voor mij gevoel onder controle 
3. Ik ben snel afgeleid als ik voor school aan het werk ben  
4. Ik stel mijn huiswerk uit tot het laatst  
5. Ik maak een planning van mijn schoolwerk 
6. Ik vind het moeilijk om mijn taken voor school op tijd af te maken  
7. Ik heb mijn opdrachten binnen de tijd af 
8. Ik weet goed hoe ik moet plannen dat mijn werk op tijd af is 
9. Ik heb geen idee hoe ik moet werken om op tijd klaar te zijn 
10. Bij het leren let ik niet op de datum dat iets af moet zijn 
11. Ik heb moeite om het tempo van werken bij te houden  

 
Prestatie perceptie  
Schaal 1-5, helemaal mee oneens, oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens 

1. Vergeleken met andere leerlingen vind ik dat ik goed presteer 
2. Anderen zeggen dat ik goed presteer 
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3. Ik kan goed meekomen met de opdrachten die we moeten uitvoeren 
4. Mijn docenten hebben een goed beeld van hoe ik presteer 
5. Ik ben tevreden over mijn cijfers  
6. De opdrachten die we in de projecten uitvoeren passen goed wij wat we al weten 
7. Het lukt om de opdrachten ook zonder dat de docent in de buurt is uit te voeren 
8. Ik vraag regelmatig hulp van de docent bij de opdrachten 

 

Contact docent 

Schaal 1-5, helemaal mee oneens, oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens 
1. Ik heb goed contact met de docenten. 
2. Ik voel me op mijn gemak in de lessen van de docenten. 
3. Als ik docenten om hulp vraag, dan maken zij tijd voor mij. 
4. De docenten hebben respect voor de leerlingen. 
5. Leerlingen gaan met respect met elkaar om. 
6. Tegen docenten kun je zeggen wat je mening is. 
7. Als ik het niet eens ben met een docent, dan kan ik dat met hem/haar bespreken. 
8. Ik ben tevreden over het contact met de docenten. 
9. Bij de docenten hoef je niet bang te zijn om een domme vraag te stellen. 
10. Ik ben tevreden over de manier waarop leerlingen in de klas met elkaar omgaan. 
11. Docenten laten zien hoe je hun vak buiten school kunt gebruiken. 
12. Docenten bespreken met ons hoe we een opdracht kunnen aanpakken. 
13. Docenten bespreken met ons hoe we de stof het beste kunnen leren. 
14. De docenten stralen enthousiasme uit. 
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Vragenlijst docenten 
Hier wordt de vragenlijst gepresenteerd, met de schalen zoals vermeld in Tabel 24. 
 
Intrinsieke motivatie  
Schaal 1-5, helemaal mee oneens, oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens 

1. Ik heb er vertrouwen in dat alles op school gaat lukken.  
2. De lessen op school zijn leuk om te doen.  
3. Ik heb genoeg controle over hoe ik mijn lessen inricht.  
4. Ik vind lesgeven vervelend.  
5. Ik vind lesgeven plezierig.  
6. Op school heb ik vaak het gevoel dat ik geen keus heb hoe ik les kan geven. 
7. Ik ben tevreden met mijn prestaties als docent.  
8. Als docent ben ik niet zo goed.  
9. Ik vind dat ik zelf kan beslissen hoe ik mijn lessen uitvoer.  
10. Tijdens het lesgeven op school bedenk ik me hoe leuk ik dat vind.  
11. Het zal mij lukken om mijn doelen op school te halen.  
12. Ik ben behoorlijk vaardig als docent.  
13. Ik zou de lesgeven omschrijven als erg interessant.  
14. Op school kan ik zelf beslissen hoe ik mijn lessen inricht.  
15. Tijdens het lesgeven kan ik zelf bepalen hoe ik het doe.  
16. Ik denk dat ik behoorlijk goed ben als leraar.  
17. Ik vind lesgeven saai.  
18. Het lukt mij om als leraar goed beoordeeld te worden.  
19. Ik vind dat ik het goed doe op school.  
20. Ik ben vaak met mijn vak bezig omdat ik dat zelf wil.  
21. Ik kan mijn aandacht er niet bijhouden tijdens het lesgeven. 
22. Ik ga de uitdaging aan en denk dat ik als docent goed ga presteren.  
23. Ik ben alleen met mijn vak bezig omdat het moet.  
24. Ik denk dat ik vergeleken met andere leraren op school erg goed ben.  

 
Algemene werktevredenheid  
Hieronder staan 5 gezichtjes weergegeven. Klik het gezichtje aan wat volgens u het best 
weergeeft hoe tevreden u zich over het algemeen voelt over uw werk.  
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Self-efficacy beliefs  
Schaal 1-5, helemaal mee oneens, oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens 
1. Ik kan het vertrouwen en de waardering van mijn collega’s winnen 
2. Ik ben in staat om alle mogelijke uitdagingen het hoofd te bieden om mijn onderwijsdoelen 

te bereiken 
3. Als docent ben ik in staat om erkenning en waardering door mijn leerlingen te krijgen 
4. Ik ben in staat om te zorgen dat mijn leerlingen om zich volgens de gedragsregels en -

normen gedragen 
5. Ik ben in staat om zelfs de meest ongemotiveerde en moeilijke studenten te betrekken in 

klassikale activiteiten 
  

Docenttevredenheid 

Schaal 1-5, helemaal mee oneens, oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens 
1. Ik voel me op mijn plaats op mijn werk 
2. Ik ben blij met de manier waarop mijn collega’s en leidinggevenden met mij omgaan 
3. Ik ben trots op het werk dat ik doe 
4. Ik ga met plezier naar mijn werk 
5. Ik ben tevreden over mijn werk 

 
6. Is uw tevredenheid over uw werk in het onderwijs het afgelopen jaar…… toegenomen, gelijk 

gebleven, afgenomen? (3 antwoordmogelijkheden) 
 
Vernieuwingsbereidheid 
Schaal 1-5, helemaal mee oneens, oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens 

1. Ik hou van vernieuwen in mijn onderwijs 
2. Ik wil mee voorop lopen om het onderwijs bij de tijd te houden 
3. Ik wil de nieuwe generaties leerlingen boeien 
4. Ik wil samen met collega’s vernieuwen 
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Bijlage 3: Praktijkopdracht 1 
 

Praktijkopdracht 
 

Een eigen webpagina 

Welkom bij deze praktijkopdracht. In deze opdracht gaan we een website 
bouwen. Met het maken van een website wil je iets bereiken. Jij hebt 
bijvoorbeeld de wereld iets te vertellen of te laten zien. Of je gebruikt jouw 
website om met anderen te communiceren. Maar misschien is jouw website echt 
alleen voor jou bedoeld en gebruik je het om bepaalde dingen goed te ordenen 
en te bewaren. 

De website die je nu gaat maken is een combinatie van al deze zaken. Het wordt 
een website waarin jij de wereld vertelt wie je bent en wat je allemaal gedaan of 
gemaakt hebt. Natuurlijk laat je op deze website ook zien wat je in de toekomst 
van plan bent te gaan doen. 

 

Jij bent de hoofdrolspeler 

 

De website gaat over jou! Voor elk van de volgende drie onderdelen ga je binnen 
de website een apart hoofdstukje (knop) maken. 

 

 Wie je bent 
Onder de knop “Wie ben ik” stel je jezelf voor. Je naam, leeftijd, hobby‟s, 
school, sporten, enz. Een foto is natuurlijk wel erg leuk. Verder kan een 
beschrijving van een aantal “eigenaardige” karaktertrekjes een goed 
beeld over jezelf geven. 

 

 Wat je doet of gedaan hebt 
Onder deze knop ga je vertellen en laten zien wat je zoal gedaan en 
gemaakt hebt. Dit kunnen resultaten van je hobby zijn (bv. 
kampioensdiploma van de voetbal) maar ook dingen die je op school 
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gemaakt hebt en waar je best trots op bent (bv. een werkstuk voor 
biologie) Deze zaken moet je nooit meer kwijtraken en dus een plekje 
geven op je website. Met de dingen die je onder deze knop plaatst, laat je 
aan iedereen zien wat je kunt!  

 

 Wat je in de toekomst gaat doen 
Misschien heb je al duidelijke plannen voor de toekomst en weet je zeker 
dat je piloot wilt worden. Onder deze knop ga je hier iets over vertellen. 
Leef je uit! 

 

Stap voor stap 

 

In deze opdracht gaan wij ervan uit dat je geen professioneel webdesigner bent. 
Misschien heb je wel eens een website gebouwd en misschien heb je zelfs 
programma‟s gebruikt zoals: Frontpage, Dreamweaver, Photoshop. Voor deze 
opdracht heb je geen kennis nodig op het gebied van webdesign. 

We gaan een online (op internet) programma gebruiken waarmee je redelijk 

eenvoudig een website kunt maken. Dit programma heet Weebly. Door een 

aantal stappen te doorlopen kun je snel een fantastisch resultaat behalen en is 
jouw website direct zichtbaar voor de hele wereld! 

 

Stap 1. 

 

Ga naar www.weebly.com . Je moet je eerst even inschrijven. Verzin een 
gebruikersnaam (username) en een wachtwoord (password). Een geldig email-
adres is nodig. Vink “I accept the terms of service” en klik op Sign Up  

 

 

Vergeet je username en wachtwoord niet deze heb je later weer nodig om opnieuw te kunnen 
inloggen! 

 

 

http://www.weebly.com/
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Stap 2. 

 

Vervolgens kies je een titel voor je website bv. De wereld van Jan Janssen 

 

 

 

Stap 3. 

 

Kies vervolgens een plekje op internet waar jouw website straks te bereiken is. 
Kies voor deze opdracht voor option A en vul een subdomain in. De andere 
opties zijn niet gratis. 
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Stap 4. 

 

Je kunt nu echt aan het werk! Voor je zie je het beginscherm.  
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Het maken van jouw website doe je door de verschillende onderdelen op z‟n 
plek te slepen. 

 

 Onder Elements staan de standaard onderdelen voor je website bv. 
tekstvakken of plaatjes. Maar ook kun je hier (onder Multimedia) complete 
fotoboeken plaatsen. 

 Onder Designs vind je heel veel standaard websites. Kies hier een mooie 
lay-out uit voor een snelle start! 

 Onder Pages kun je de verschillende hoofstukken (knoppen) maken. 
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MAAK NU JE WEBSITE. DURF TE EXPERIMENTEREN  

MAAR DENK OOK AAN DE INHOUD VAN JE PORTFOLIO! 

 

Stap 5. 

 

De laatste stap! Wanneer je denkt je website klaar te hebben, dan ga je je 
website publiceren en zichtbaar maken voor iedereen. Druk op de knop Publish 
en voila! 

Geef aan je docent op wat de URL (internetadres) is van jouw website! 
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Wij hopen dat je met veel plezier aan deze opdracht hebt gewerkt. Probeer je 
website de komende jaren up-to-date te houden en te verbeteren. Een goed 
portfolio is goud waard. 



78 

 

 

Bijlage 4: Praktijkopdracht 2 
 

Praktijkopdracht DEEL 2 
Weet je nog …? 

Een tijdje geleden heb je een begin gemaakt met het maken van je eigen 
portfolio in Weebly. Deze website staat nog steeds online, maar is nog zeker niet 
compleet! In deze nieuwe opdracht gaan we de website verder uitbouwen.  

 

Nog even wat herhaling. Dit heb je de vorige keer gedaan! 

 

Als het goed is heb je de volgende knoppen in je website gemaakt. 

 

 Wie je bent 
Onder de knop “Wie ben ik” heb je jezelf voorgesteld. Je naam, leeftijd, 
hobby‟s, school, sporten, enz. Een foto is natuurlijk wel erg leuk. Verder 
kan een beschrijving van een aantal “eigenaardige” karaktertrekjes een 
goed beeld over jezelf geven. 

 

 Wat je doet of gedaan hebt 
Onder deze knop heb je verteld en laten zien wat je zoal gedaan en 
gemaakt hebt. Dit kunnen resultaten van je hobby zijn (bv. 
kampioensdiploma van de voetbal) maar ook dingen die je op school 
gemaakt hebt en waar je best trots op bent (bv. een werkstuk voor 
biologie) Deze zaken moet je nooit meer kwijtraken en dus een plekje 
geven op je website. Met de dingen die je onder deze knop plaatst, laat je 
aan iedereen zien wat je kunt!  

 

 Wat je in de toekomst gaat doen 
Misschien heb je al duidelijke plannen voor de toekomst en weet je zeker 
dat je piloot wilt worden. Onder deze knop heb je hier iets over verteld. 
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Nu ga je dit verder uitbouwen! 

 Verbeteren van de „look‟ van de website 
De vorige keer heb je gekozen voor een bepaald uiterlijk van je website 
(portfolio). Misschien ben je niet meer tevreden over hoe de website eruit 
ziet. Je krijgt nu de kans om dit te veranderen. Leg uit waarom je de 
verandering maakt. Zet de uitleg bij 'Wie ben ik'. 

 Onder de bestaande knop „Wat je doet of gedaan hebt‟ ga je een 
onderverdeling maken 
Voeg de volgende knoppen toe: 

1. School 
2. Hobby / Vrije tijd 
3. Overige (bijvoorbeeld werk of een bijbaan) 

 

Je menu moet er nu zo uitzien: 

Wie ben ik Wat heb ik gedaan Wat ga ik later doen 

 School  

 Hobby / Vrije tijd  

 Overige  

              

 Het verder vullen van je portfolio 
Je hebt de vorige keer je portfolio (onder de knop 'Wat heb ik gedaan') al 
een stukje gevuld. Je gaat nu verder met het “vullen” van je portfolio. 
Onder elke knop ga je nu verder met het verzamelen van bewijs. Dit bewijs 
kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, foto‟s, enz. 

Vergeten hoe Weebly werkt 

Misschien ben je alweer vergeten hoe Weebly werkt. Daarom nog even de 
eerste stap. Daarna denken we dat je je weer voldoende kunt herinneren om 
verder te kunnen werken. 

 

Stap 1. 
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Ga naar www.weebly.com . Je moet je eerst even inloggen. Als je je wachtwoord 
bent vergeten dan klik je op Forgot PW en je wachtwoord wordt dan gereset. 
Log vervolgens weer in en je kunt aan het werk! 

 

http://www.weebly.com/
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Stap 2. 

 

Begin nu aan de opdracht.  

 

Gebruik je fantasie en maak er een 
schitterend portfolio van! 

 

Geef voor alle zekerheid nog even het adres (URL) aan je docent. 
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Bijlage 5: Praktijkopdracht 3 
 

Praktijkopdracht DEEL 3 
De laatste stap naar een perfect portfolio.... 

 

Het schooljaar zit er bijna op! Er is veel gebeurd en je hebt veel 
gedaan. Het is nu tijd om je portfolio voor dit jaar af te ronden. In 
deze laatste praktijkopdracht gaan we het volgende doen: 

 

1. Verder uitbreiden van je portfolio 

2. Even terugblikken op het afgelopen schooljaar  

3. Maken van jouw "showroom" 

4.  Puntjes op de „i‟ 

 

 

Als je vergeten bent hoe je met Weebly start, kijk dan even op de laatste bladzijde. 

 

 

 

1. Je portfolio is net 
een archief! 

 

Onder de knop "Wat heb 
ik gedaan" heb je een 
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knop "School" gemaakt. Hier heb je al een aantal zaken beschreven 
en verzameld. 

 

Dit ga je nu verder uitbreiden met allerlei producten die je dit jaar op 
school hebt gemaakt of die je hebt gedaan op school.  

 

Bijvoorbeeld: werkstukken, verslagen, tekeningen, resultaten van 
overhoringen en proefwerken, enz.  

 

Het wordt dus een soort archief waarin je al jouw gemaakte werk 
kunt opbergen, maar ook weer terug moet kunnen vinden.  

 

Het is dus verstandig om een goede structuur te maken. Misschien 
een knop voor elk vak? 

 

Op de volgende bladzijde zie je een voorbeeld van zo'n structuur. 

 

Onderdelen die je niet digitaal hebt kun je misschien scannen! 
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2. Wat is er het afgelopen schooljaar eigenlijk allemaal 
gebeurd? 

 

In dit laatste onderdeel van je portfolio 
kijken we terug op het afgelopen 
schooljaar. 

 

Maak een knop "Terugblik op 2009-
2010" aan  
(zie voorbeeld hierboven) 

 

 

Beschrijf in verhaalvorm het schooljaar 2009-2010 met behulp van 
onderstaande vragen. 

 

1. Is de opleiding precies wat je ervan had verwacht? Waarom? 

2. Noem 3 situaties waar je erg over tevreden bent. 

3. Noem ook 3 situaties waar je echt niet tevreden over bent. 

4. Maak een top 10 van wat je het afgelopen jaar geleerd hebt. 

5. Maak een top 5 van wat je nog graag zou willen leren. 

6. Beschrijf wat je vindt van deze manier 
van  
    les krijgen. Geef 3 argumenten voor of 
tegen. 

7. Zou je nu weer voor deze afdeling 
kiezen, met  
    alles wat je er nu van weet. 
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 8. Geef aan waarom wel of niet. 

 

 

3. Laat zien waar je trots op bent! 

Het is de bedoeling dat je straks jouw portfolio gaat "showen". Dit 
showen doe je bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek bij je 
vervolgopleiding.  

 

Je hebt dan niet de tijd om alles in je portfolio te laten zien. 

 

Jij gaat nu een selectie maken uit je gehele verzameling en plaatst 
dit onder een knop "Showroom". (zie voorbeeld vorige bladzijde) 

 

Hier laat je dus de dingen zien waar je echt trots op bent! 

 

 

4. De beroemde "puntjes op de i" 

 

 

Je portfolio is nu klaar.  

 

Je hebt nu de tijd om misschien nog een 
paar kleine dingetjes te verbeteren.  

 



87 

 

 

Doe dat nu en lever voor alle zekerheid nog even de url 
(bijvoorbeeld: http://janjanssen.weebly.com) in bij de docent. 

Vergeten hoe Weebly werkt? 

Misschien ben je alweer vergeten hoe Weebly werkt. Daarom nog 
even de eerste stap. Daarna denken we dat je je weer voldoende 
kunt herinneren om verder te kunnen werken. 

Ga naar www.weebly.com . Je moet je eerst even inloggen. Als je je 
wachtwoord bent vergeten dan klik je op Forgot PW en je 
wachtwoord wordt dan gereset. Log vervolgens weer in en je kunt 
aan het werk! 

http://www.weebly.com/
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Bijlage 6: Voorbeeld project AVO-geintegreerd project-
onderwijs ICT-route 
 

 

 

 

 

 

 

PROJECT VAKANTIEMARKT ICT-LEERROUTE / HV 0910 
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School 

 

 

ICT Leerroute / HV - Blariacumcollege 

Project Vakantiemarkt 

Pagina’s  16 

Datum  21 juni t/m 2 juli 2010 

  

Dit exemplaar behoort aan: 

 

  

Naam: 

 

Klas : 
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Inhoudsopgave 

 

 

Introductie    

 

Brief ANVR    

 

Wat staat jullie te doen  

 

De verdeling van de landen en de groepsindeling 

 

Dagplanning 

 

Aan de slag 

 

Opdrachten 

 

Stand 

 

Presentatie 
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Introductie 

 

De ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen) heeft wederom contact 

opgenomen met de directie van het Blariacumcollege. (zie de brief op pagina 4) De ANVR 

heeft namelijk al eerder de hulp ingeroepen van het Blariacumcollege. 

 

Wat is nu eigenlijk de ANVR? ANVR staat voor het Algemeen Nederlands Verbond van 

Reisondernemingen en is de overkoepelende brancheorganisatie voor de reisbranche. Zo’n 

80% van de reisagenten en reisorganisatoren wordt vertegenwoordigd door de ANVR. 

 

Waarom vragen zei het Blariacumcollege om hulp? Wij hebben in het verleden aangetoond 

dat wij een serieuze ‘zakenpartner’ zijn op het gebied van het organiseren van 

evenementen en het bieden van ondersteuning tijdens die evenementen. Ook dit jaar is het 

weer een behoorlijk grote klus en daarom schakelen we het Blariacumcollege in om aan de 

vraag van de ANVR tegemoet te kunnen komen. 

 

Op het moment dat wij nu aan deze opdracht beginnen, is het eigenlijk al ‘vijf voor twaalf’ 

oftewel: de tijd die we hebben om dit te organiseren is erg kort. 

Om die reden hebben wij alvast het een en ander gevraagd, zodat jullie precies weten WAT 

er gedaan moet worden. 

 

Ieder land presenteert zichzelf op een stand met een brochure en presentaties. (Vrijwel) 

Iedere opdracht is een hoofdstuk in de brochure, behalve het ontwerpen en aankleden van 

de stand.  

 

Dit moeten jullie dit allemaal gaan doen… en dat in slechts 9 schooldagen, want de 10e  dag 

is de vakantiemarkt en dan kun je eigenlijk alleen nog maar je stand aankleden. 

 

Alle puntjes nog eens op een rij: 

 

1. Wij gaan een vakantiemarkt organiseren. 

2. Iedere groep krijgt een land toegewezen. 

3. Iedere groep moet een eigen stand ontwerpen en aankleden om het land te 

presenteren. 
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4. Ieder land heeft een eigen brochure. 

5. (Vrijwel) Ieder hoofdstuk van de brochure is de uitwerking van een opdracht. 

6. De brochure heeft 15 hoofdstukken, een titelblad (voorpagina) en een index 

(inhoudsopgave). 

7. Je maakt een SUPER-presentatie (met tijdlussen) die gedemonstreerd wordt op de 

vakantiemarkt. Hierin komen vrijwel alle hoofdstukken (opdrachten) weer terug. 

8. Je moet goed samenwerken: Samen werk je aan één opdracht, uit je weekplanning 

blijkt WIE WAT heeft gedaan. 

9. Aan het einde van iedere dag maakt iedere groep een korte PP-presentatie om te 

laten zien wat jullie die dag hebben gedaan en aan het begin van de volgende dag 

wordt die presentatie ook gehouden. (Op de donderdag vóór de vakantiemarkt is dus 

de laatste presentatie.) 

 

Lees voordat je aan de opdracht begint alle informatie in dit projectboek aandachtig door en 

vergeet ook het boekje TIPS niet! 

 

De ANVR en het Blariacumcollege wensen jullie veel succes! 
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Brief ANVR 

 

 

   ANVR - Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen 

   Koninginneplein 2 Telefoon:   (077) 354 38 00  

  5911 KK VENLO Fax:      (077) 320 77 70 

 Mail:     venlo@anvr.nl 

 

 

Aan: Blariacumcollege, 

 t.a.v. Dhr. M.M.F. Gommans, directeur VMBO  

 Drie Decembersingel 36 

 5922 BD  Venlo-Blerick 

 

 

Venlo, 22 april 2010 

 

 

Betreft:   Vakantiemarkt 

 

 

Geachte heer Gommans, 

 

Uit alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in Venlo is het Blariacumcollege uitgekozen om in 

samenwerking met ANVR Nederland een evenement te organiseren.  

Wij vragen de leerlingen van VMBO ICT-Leerroute en Handel/Verkoop zorg te dragen voor 

de reisbrochures die uitgedeeld gaan worden op de vakantiemarkt.  

Gezien de geleverde prestaties in het verleden, hebben wij het volste vertrouwen in de  

kwaliteiten van uw studenten. 

mailto:venlo@anvr.nl
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Ieder jaar organiseert de ANVR in de regio Noord-Limburg een informatiemarkt met een  

jaarlijks wisselend thema.  

Dit jaar is het thema: Onbekend maakt onbemind? 

Deze informatiemarkt zal op vrijdag 2 juli 2010 worden gehouden in het gebouw van het  

Seniorcollege. Niet alleen reisbrochures zijn tijdens deze markt een cruciaal onderdeel,  

maar ook de beursstand van ieder land. Wij verzoeken u dat u uw studenten in de  

gelegenheid stelt in de dagen voorafgaande aan de informatiemarkt aan de reisbrochures  

te laten werken. 

 

Het is de bedoeling dat de diverse vakantiebestemmingen uitvoerig aan de orde komen.  

De voorkeur gaat uit naar landen en streken die minder bekend zijn bij de gemiddelde 

toerist.  

In de presentatie van de diverse bestemmingen moeten geschiedenis, cultuur, toeristische 

wetenswaardigheden, geografische bijzonderheden, gezondheid, flora en fauna, e.d. aan de 

orde komen. 

 

Mocht u nog vragen hebben kunt u mij tijdens kantooruren telefonisch bereiken. 

 

Rekenend op uw welwillende medewerking,  

 

Hoogachtend, 

 

T.K.A.N. Verkeren, directeur 
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Wat staat jullie te doen? 

 

De komende 9 dagen ga je dus samen besteden aan het maken van de reisbrochure over 

een bepaald land. Wat ga je precies doen? En hoe pak je het project aan? Dat lees je 

hieronder.  

 

 

Zo doen wij dat (bij dit project)! 

 De komende negen dagen werken jullie in groepen van vier leerlingen (twee 

partnergroepen).  

Jullie zijn dus samen verantwoordelijk voor alles wat jullie doen! 

 De meeste opdrachten zijn partnergroepopdrachten. Dat houdt in dat je SAMEN met 

je partner aan één opdracht tegelijk werkt. 

Binnen je groep worden de opdrachten gemaakt door beide partnergroepen.  

LET OP: Dat betekent dat opdrachten twee keer gemaakt moeten worden! 

Bij het samenstellen van de brochure kunnen jullie dus telkens de beste van 

twee opdrachten kiezen. 

 

 

Oriënteren 

 Welke land heeft jouw groep toegewezen gekregen? 

 Wat is een reisbrochure? 

 Bestuderen van de opdrachten. 

 Welke onderdelen moeten er verder nog in de brochure behandeld worden? 

 Hoe ziet de taakverdeling binnen de groep eruit? 

 Hoe ziet jullie tijdsplanning eruit? 

 

 

Zoeken 

 Verzamelen van geschikte materialen per opdracht. (internet, reisbureau, 

mediatheek, bibliotheek, enz.) 

 Een land-typisch gerecht zoeken en klaar maken. 

 Selecteren van de definitieve informatie. 
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Verwerken 

 De brochure in details uitwerken. (per opdracht) 

 Definitief uitwerken van de brochure. 

 Een eindpresentatie maken waarin de meeste hoofdstukken/opdrachten terugkomen. 

De presentatie loopt automatisch door (tijdlussen). 

 Een ontwerp maken van jullie stand. 

 Materiaal verzamelen om jullie stand ‘aan te kleden’. 

 

 

Evalueren 

 In je groep ga je bespreken hoe de twee weken zijn verlopen. Hoe de tijdsplanning 

en de samenwerking verliep. Zijn jullie tevreden met het eindproduct? Een verslag 

van deze evaluatie stuur je in in de ELO. 
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Dagplanning 

Maandag 21 juni 

8.30 - 9.00 Welkom door dhr. Van der Giesen. Tonen presentatie. 

9.00 - 9.30 Doornemen boekje met coach. 

Tot 15.10 Werken aan de opdrachten 

 Gym 

 

Dinsdag 22 juni 
8.30 – 9.00 Verzamelen in het lokaal / overleg met je coach 

Ophalen / doornemen / bespreken met coach van opdrachten 

Tot 15.10 Werken aan de opdrachten 

 Gym 

 

Woensdag 23 juni 
8.30 – 9.00 Verzamelen in het lokaal / overleg met je coach 

Ophalen / doornemen / bespreken met coach van opdrachten 

Tot 15.10 Werken aan de opdrachten 

 Gym 

 

Donderdag 24 juni 
8.30 – 9.00 Verzamelen in het lokaal / overleg met je coach 

Ophalen / doornemen / bespreken met coach van opdrachten 

Tot 15.10 Werken aan de opdrachten 

 Gym 

 
Vrijdag 25 juni 
8.30 – 9.00 Verzamelen in het lokaal / overleg met je coach 

Ophalen / doornemen / bespreken met coach van opdrachten 

Tot 12.10 Werken aan de opdrachten 
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Maandag 28 juni 
8.30 – 9.00 

 

Verzamelen in het lokaal / overleg met je coach  

Ophalen / doornemen / bespreken met coach van opdrachten 

Tot 15.10 Werken aan de opdrachten 

. Gym  

 
Dinsdag 29 juni 
8.30 – 9.00 Verzamelen in het lokaal / overleg met je coach 

Ophalen / doornemen / bespreken met coach van opdrachten 

Tot 15.10 Werken aan de opdrachten 

 Gym  

 

Woensdag 30 juni 
8.30 – 9.00 Verzamelen in het lokaal / overleg met je coach 

Ophalen / doornemen / bespreken met coach van opdrachten 

Tot 15.10 Werken aan de opdrachten 

 Gym  

 

Donderdag 1 juli 
8.30 – 9.00 Verzamelen in het lokaal / overleg met je coach 

Ophalen / doornemen / bespreken met coach van opdrachten 

Tot 15.10 Werken aan de opdrachten 

 Gym  

 
Vrijdag 2 juli (Vakantiemarkt) 
8.30 – 8.45 Verzamelen in het lokaal / overleg met je coach 

8.45 – 10.10 Laatste gerechten klaarmaken / Aankleden van de stands 

10.30 – 10.30   Pauze 

10:30 – 12.00 Vakantiemarkt 

12.00 – 12.30 Opruimen / afsluiten 
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Aan de slag 

 

 

We weten allemaal ongeveer wel wat er in een reisbrochure staat: 

 

 Geschiedenis van het land 

 Informatie over het klimaat 

 Beschrijvingen van beroemde plaatsen en ander toeristische bezienswaardigheden 

 Informatie over het uitgaansleven (theater, cafés, uitgaansleven, enz.) 

 Gewoontes op het gebied van eten en drinken 

 Informatie over het sociale stelsel 

 Beschrijvingen van het dagelijks leven (gezinsleven, wonen, vrijetijdsbesteding) 

 Informatie over flora en fauna (bekende natuurgebieden, bedreigde diersoorten) 

 Typische sporten 

 Enz. 

 

 

Je weet nu welk land je hebt toegewezen gekregen. De opdrachten op de volgende 

bladzijden vormen de hoofdstukken van jullie reisbrochure. Uiteraard begin je je brochure 

met een inleiding en een inhoudsopgave. Vervolgens werk je elke opdracht uit en maak je 

daar een hoofdstuk van. 

 

Besteed veel aandacht aan lay-out van je brochure. Denk aan de illustraties (plaatjes, 

grafieken, tekeningen, enz.) 

 

Vraag je steeds het volgende af: 

Als iemand anders mijn brochure leest, snapt hij of zij wat de bedoeling van de brochure is? 

 

Nadat je de opdachten op de volgende bladzijdes doorgelezen hebt, begin je met 

het maken van een tijdsplanning en een taakverdeling (weekplanning). 
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Opdrachten 

 

Opdracht 1 – Sjabloon briefpapier - dit is een groepsopdracht 

Maak een sjabloon waarin je het briefpapier voor dit project vastlegt. 

Hierop staat de vlag van je land en het DevineDesign-logo (kop- en/of voettekst).  

Tevens is vastgelegd welk lettertype, welke lettergrootte, welke tekstkleur, welke marges, 

enz. worden gebruikt. 

Dit sjabloon wordt vanaf nu door de hele groep gebruikt. 

 

· Dus…. maak in Word een sjabloon voor de brochure. 

· De hele groep gebruikt dit sjabloon voor alle opdrachten. 

 

 

Opdracht 2 – Poster – dit is een groepsopdracht 

 

Maak een poster waarin je de vakantiemarkt van volgende week aankondigt voor de 

leerlingen van het Juniorcollege. 

Op een poster staat altijd WAT er WAAR WANNEER en HOE LAAT gebeurt en VOOR WIE dat 

bedoeld is. Natuurlijk is een goede poster uitnodigend voor de doelgroep. 

 

· Dus…. maak in Photoshop een poster voor de vakantiemarkt. 

· Deze poster maak je op A3-formaat. 

. Lever het JPG-bestand in in de ELO (maar bewaar zelf het PSD-bestand). 

· Deze opdracht moet uiterlijk …………… ingeleverd worden in de ELO. 

 

Opdracht 3 – Algemene Informatie - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf de Algemene Informatie over het land.  

In dit eerste hoofdstuk geef je de algemene informatie over het land. Hiermee bedoelen we 

bijvoorbeeld: 

 Informatie over de ligging van het land? (werelddeel) 

 Informatie over de hoofdstad, de oppervlakte, het aantal inwoners  
(per km²), de munteenheid, enz.  

 Informatie over het klimaat (vertel iets over de beste periode om in dit land je 

vakantie door te brengen) 
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 Een beschrijving en afbeelding van de vlag (teken en kleur) 

 Een landkaart met daarop de belangrijkste informatie. 

 Andere belangrijke (interessante) informatie. 

 

· Dus…. schrijf met Word de algemene informatie over het land voor in de brochure. 

. Zorg voor duidelijke beschrijvingen (en eventueel afbeeldingen). 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Stuur het Word-document in! 
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Opdracht 4 – Reistips - dit is een partnergroepopdracht 

Beschrijf de reistips voor het land. 

Voor mensen die niet veel of ver gereisd hebben, is het prettig om een aantal tips in de 

brochure op te nemen over dingen die tijdens de reis kunnen gebeuren. We denken hierbij 

aan: 

 Tips om te voorkomen dat je tijdens de vliegreis last van je oren hebt. (Leg 

ook uit hoe het komt dat je in een vliegtuig last van je oren kunt hebben) 

 Tips om te voorkomen dat je last van wagenziekte krijgt als je met de auto of 

bus reist. 

 

· Dus…. schrijf een stuk tekst met daarin minimaal de bovengenoemde onderdelen.    

. Zorg voor duidelijke beschrijvingen (en eventueel afbeeldingen). 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Lever het Word-document in in de ELO. 

 

Opdracht 5 – Geschiedenis - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf een hoofdstuk over de geschiedenis van het land. 

Niet iedereen is tijdens zijn vakantie geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn of haar 

vakantieland. Toch hoort dit in een reisbrochure thuis. Je gaat het volgende dus 

onderzoeken en kort beschrijven: 

 Korte beschrijving van de geschiedenis van het land. 

 Enkele belangrijke historische gebeurtenissen in het land. 

 De politieke situatie van dit moment. 

 

· Dus…. schrijf met Word een stuk tekst met daarin minimaal de bovengenoemde 

  onderdelen.  

. Zorg voor duidelijke beschrijvingen (en eventueel afbeeldingen). 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Lever het Word-document in in de ELO. 

 

Opdracht 6 – Flora en Fauna - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf een hoofdstuk over de flora en fauna van het land. 
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Elk land of gebied kent zijn eigen specifieke flora en fauna. In de reisbrochure krijgen de 

planten en dieren een eigen hoofdstuk. Onderzoek de volgende zaken: 

 Welke specifieke flora en fauna bevinden zich in het land van jullie brochure? 

 Beschrijf eventueel welke natuurgebieden dit land rijk is. 

 

· Dus…. maak in Photoshop een poster met illustraties en tekst met daarin minimaal de  

  bovengenoemde onderdelen.  

. Zorg voor duidelijke opsommingen en beschrijvingen van planten en dieren. 

. Zorg uiteraard voor mooie illustraties! 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. TIP: Om het een en ander nog aantrekkelijker te maken, kun je dit ook verwerken in  

  Dreamweaver! 

. De poster (of site) moet ingestuurd worden in de ELO. 
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Opdracht 7 – Economie - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf een hoofdstuk over de economie van het land. 

In een land is er altijd sprake van economie. Al dan niet een rooskleurige economie. Als 

toerist wil je op de hoogte zijn van de economische situatie zoals die op dit moment is. Dit 

kan namelijk van groot belang zijn op het wel of niet slagen van de reis. Zoek de volgende 

zaken uit: 

 Beschrijf de economische situatie van dit moment. 

 Waar is de economie in dit land voor het grootste gedeelte afhankelijk van? 

 Is toerisme van grote invloed op de economie? 

 Wat zijn de belangrijkste import–  en exportproducten? 

 

· Dus…. schrijf met Word een hoofdstuk met daarin minimaal de bovengenoemde  

  onderdelen.  

. Zorg voor duidelijke beschrijvingen (en eventueel tabellen en grafieken). 

. Zorg uiteraard voor mooie illustraties! 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Maak van het Word-document een samenvatting (met afbeeldingen) en verwerk dat  

  met Dreamweaver in een site. (Bewaar ook je Wordbestand!) 

. Lever deze site gezipt in in de ELO. 

 

Opdracht 8 – Kunst en Cultuur - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf een hoofdstuk over kunst en cultuur in het land. 

Eén van de hoofdredenen om naar het buitenland op vakantie te gaan, is om in contact te 

komen met andere culturen. In de brochure worden de meest belangrijke vormen in het 

land  besproken: 

 Beschrijf de belangrijkste stromingen van muziek en dans in dit land. 

 Noem en beschrijf de meest belangrijke bezienswaardigheden op het gebied 

van architectuur en kunst (musea) in dit land. 

 Beschrijf de belangrijkste vormen van het uitgaansleven (theater, film, e.d.) 

in dit land. 

 Welke beleefdheidsvormen hanteren ze in je vakantieland? 

 

· Dus…. schrijf een hoofdstuk met daarin minimaal de bovengenoemde onderdelen.  

. Zorg voor duidelijke opsommingen en beschrijvingen. 

. Zorg uiteraard voor mooie illustraties! 
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· Dit product moet in de brochure komen te staan.  

. Lever het word-document in in de ELO. 

 

 

Opdracht 9 – Biografie – dit is een INDIVIDUELE opdracht 

Schrijf INDIVIDUEEL een korte biografie (in het Engels/Duits)over een bekend persoon 

afkomstig uit het land. (Je mag zelf kiezen wie!)  

Maar let op... die biografie moet iedere leerling zelf maken en inleveren!  

Leerlingen van ICT3 schrijven deze biografie in het Engels.  
Leerlingen van HV3 schrijven deze biografie in het Duits.  

· Dus....  

. Schrijf een hoofdstuk met daarin minimaal de bovengenoemde onderdelen.  

. Zorg voor duidelijke opsommingen en beschrijvingen.  

. Zorg uiteraard voor mooie illustraties!  

· Dit product moet in de brochure komen te staan.  

. Lever het word-document in in de ELO.  

. Uiterste inleverdatum: 
 

Opdracht 10 – Rondje Culinair - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf een hoofdstuk met als titel: Rondje culinair. 

Elk land kent zo zijn specialiteiten op het gebied van eten en drinken. Dit onderdeel mag 

natuurlijk niet ontbreken in de brochure: 

 Maak met Publisher een menukaart met daarop typische gerechten van dit land. 

Zoek recepten. 

 Zet op de menukaart de prijzen in euro’s en in de valuta van het land. 

 Maak één zo’n gerecht klaar. Bespreek dit met je docent! 

 

· Dus…. maak met Publisher dus een mooie menukaart met daarop verschillende  

  specifieke gerechten uit het land.  

. Zorg uiteraard voor mooie illustraties! 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Stuur dit Publisher-bestand in in de ELO. 

 

Opdracht 11 – Sport - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf een hoofdstuk over de sport in het land. 



106 

 

 

De meeste landen kunnen een aantal favoriete en soms zelfs unieke sporten. Onderzoek 

voor jullie land het volgende: 

 Welke sporten zijn het meest favoriet? Zoek op welke clubs en beroemde 

topsporters daarbij horen. 

 Worden er sporten beoefend die uniek zijn voor dat land? 

 

· Dus…. schrijf dus met Word een stuk tekst met daarin minimaal de bovengenoemde  

  onderdelen. 

. Zorg voor duidelijke opsommingen en beschrijvingen. 

. Zorg uiteraard voor mooie illustraties! 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Lever het Word-bestand in in de ELO. 
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Opdracht 12 – Zorg en Welzijn - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf een hoofdstuk over Zorg en Welzijn in het land. 

Niet elke vakantiebestemming kent dezelfde voorzieningen in het geval je tijdens je 

vakantie ziek wordt. Jullie gaan voor jullie land een aantal zaken op het gebied van 

gezondheidzorg onderzoeken: 

 Welke inentingen heb je nodig voor dit vakantieland? Hoe vaak moet je de 

inenting herhalen? Waar moet je je laten inenten? Wie betaalt de kosten? 

 Welke ziekten komen er voor in dit land? Welke ziekten treffen vooral de 

toerist? (Denk hierbij ook aan SOA’s!) Geef tips om deze ziekten te 

voorkomen. 

 Geef praktische tips in je brochure om in dit land ziektes te voorkomen / te 

herkennen / te genezen. Waar let je bijvoorbeeld op bij het eten en drinken in 

dit land? Wat is een voedselvergiftiging? Welke voorzorgsmaatregelen kun je 

nemen? 

 Ga na of je vakantieland speciaal geschikt is voor mensen met een beperking 

bijvoorbeeld: reuma, astma, iemand met hart- en vaatziekten, diabetes, enz. 

 Welke producten kun je het best gebruiken om je huid te verzorgen als je in 

dit land op vakantie gaat? Geef mensen advies over de beste huidverzorging 

tijdens een vakantie naar dit land. 

 

· Dus…. schrijf dus met Word een stuk tekst met daarin minimaal de bovengenoemde  

  onderdelen. 

. Zorg voor duidelijke opsommingen en beschrijvingen. 

. Zorg uiteraard voor mooie illustraties! 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Lever het Word-document in in de ELO. 

 

Opdracht 13 – Rough Guide - dit is een partnergroepopdracht 

Maak een ‘Rough guide’ (minigids). 

In de meeste gevallen zullen de mensen die jullie land bezoeken de taal niet machtig zijn. 

Het zou dus handig zijn dat er in de brochure een minigids met ‘useful phrases’ opgenomen 

wordt. Bijvoorbeeld: hoe vraag je de weg, hoe bestel je iets te drinken, waar is het hotel, 

waar kan ik geld halen, enz. 

 Maak dus een minigids (onderdeel van de brochure) waarin een dertigtal 

standaard zinnen staan. Deze zinnen moeten in het Nederlands, Engels en 

de taal van jouw land geformuleerd staan. 
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· Dus…. maak in Word een minigids die voldoet aan bovenstaande omschrijving. 

. Zorg voor duidelijke beschrijvingen. 

. Zorg uiteraard voor mooie illustraties! 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Lever het Word-document in in de ELO. 
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Opdracht 14 – Rondreis - dit is een partnergroepopdracht 

Plan en beschrijf een rondreis in het land. 

Om veel van een land te zien, moet je een rondreis maken. Dit is soms lastig te 

organiseren. Het zou dus prettig zijn als er in de reisbrochure een compleet uitgewerkte 

rondreis beschreven zou staan. Het is aan jullie om dus het volgende in de reisgids op te 

nemen: 

 Plan een reis langs alle belangrijke en mooie bezienswaardigheden in het 

land. 

 Geef een korte omschrijving van elke plek. Zorg uiteraard voor mooie 

illustraties! 

 Geef aan op welke manier van plek naar plek gereisd wordt. 

 Geef de rondreis ook weer op een landkaart. 

· Dus....  

. Maak een reisbeschrijving die voldoet aan bovenstaande omschrijving. 

. Dit product moet in de brochure komen te staan. 

 
Opdracht 15 – Verzekeringen - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf een hoofdstuk met als titel: Verzekeringen. 

Wanneer je op vakantie gaat, is het erg verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Je 

weet maar nooit. In de brochure moet een voorbeeld beschreven worden hoe je goed 

verzekerd op reis gaat. 

 Je gaat op zoek naar een verzekering voor één week in jullie land. 

(inclusief annuleringsverzekering). 

 Zet een opgave van kosten (van iedere verzekering) in je brochure. 

 

· Dus…. maak in Excel een spreadsheet met daarin minimaal de bovengenoemde  

  onderdelen. 

. Zorg voor duidelijke opsommingen en beschrijvingen. 

. Zorg uiteraard voor mooie illustraties! 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Lever het Excel-bestand in in de ELO. 

 
Opdracht 16 – Reiservaringen - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf een hoofdstuk met bevindingen van reisgenoten. 
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Voordat je op reis gaat, weet je natuurlijk nooit precies of de reis een succes zal worden. 

Het is dus belangrijk om van andere reizigers die vóór jou het land hebben bezocht een 

reactie te lezen. In de brochure moet dus zo’n reactie opgenomen worden. 

 Schrijf dus een reactie van een toerist (tevreden klant). Doe dit in de vorm 

van een ingezonden brief. 

 Elk groepslid schrijft een reactie.  

 

· Dus…. schrijf dus in Word een tekst met daarin minimaal de bovengenoemde  

  onderdelen. 

. Zorg voor duidelijke opsommingen en beschrijvingen. 

. Zorg uiteraard voor mooie illustraties! 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Lever het Word-bestand in in de ELO. 

 

Opdracht 17 – Inleiding Brochure - dit is een partnergroepopdracht 

Schrijf de inleiding van de brochure. 

Nu de hoofdstukken klaar zijn, kun je met de inleiding beginnen. 

In de inleiding beschrijf je welk land behandeld wordt, voor wie deze reisgids geschreven is 

en redenen waarom deze brochure tot stand is gekomen. 

 

· Dus…. maak met Word een inleiding voor de brochure. 

· Dit product moet in de brochure komen te staan. 

. Lever het Word-bestand in in de ELO. 

 

Opdracht 18 – Titelpagina en Samenstellen Brochure - dit is een groepsopdracht 

Stel de brochure samen… nadat je de Titelpagina hebt gemaakt. 

Alle onderdelen van de brochure zijn nu klaar… op de Titelpagina na. 

 Maak met Photoshop een aantrekkelijke titelpagina. 

 Maak de inhoudsopgave van de brochure.  

(In de inhoudsopgave staat de opsomming van alle hoofdstukken met daarachter de 

correcte paginanummering.) 

 Hierna stel je de brochure helemaal samen. 

(Als je brochure groter is dan 20 Mb overleg dan even met je coach.) 
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 Controleer of op alle pagina’s het sjabloon is gebruikt!! 

 

. Dus…. maak met Photoshop de titelpagina. 

. Maak de inhoudsopgave en 

. stel de brochure samen  

. Stuur de brochure in in de ELO. 

. Uiterste inleverdatum:  

 

Opdracht 19 - Vragenlijst - dit is een groepsopdracht 

 

Maak een lijstje van 5 vragen over je vakantieland. De antwoorden van deze 5 vragen moet 

je kunnen vinden in je stand, in je brochure of op de posters die in je stand hangen.  

Leerlingen van de onderbouw moeten deze vragen beantwoorden. 

Zet de antwoorden op een aparte pagina. 

 Maak deze opdracht in Word  
 Uiterlijk inleveren in de ELO op woensdag 30 juni 2010  
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Opdracht 20 – Stand - dit is een partnergroepopdracht 

Stand 

Ontwerp samen een beursstand en maak hiervan met Visio een tekening. Bespreek met 

elkaar hoe en waarmee de stand zal worden ‘aangekleed’. Zorg ervoor dat je de 

‘aankleed’materialen uiterlijk ………. hebt verzameld en dat deze materialen dan ook op 

school zijn.  

 

IDEE: Misschien is het wel leuk om ook je eigen kleding tijdens de vakantiemarkt aan te 
passen aan het land… 

· Dus....  

. Ontwerp een stand voor dit project. 

. Maak hiervan een mooi verslag, voorzien van de nodige plaatjes. 

. Verzamel 'aankleedmaterialen'. 
· Uiterste inleverdatum:  

 
Opdracht 21 – Presentatie - dit is een groepsopdracht 

Presentatie 

De ANVR heeft jullie deze opdracht niet voor niets gegeven. Zij hadden erg veel vertrouwen 

in de leerlingen van de ICT-Leerroute van het Blariacumcollege. Nu is het moment 

aangebroken om te laten zien of dat vertrouwen terecht was. 

 

In de eindpresentatie moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

. Algemene informatie 

. Geschiedenis 

. Flora en fauna 

. Kunst en cultuur 

. Rondje culinair 

. Sport 

. Rondreis 

. Leuke weetjes... 

Deze presentatie draait automatisch, dus zonder te ‘klikken’.  

· Dus....  

. Maak een flitsende presentatie voor je land. 

· Dit product moet in de ELO ingeleverd worden. 
· Uiterste inleverdatum: donderdag 1 juli 2010.  

 

 

Veel succes! 

 


