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Samenvatting 
De sector Economie van ROC Nijmegen wilde onderzocht hebben in welke mate de 
digitale leeromgeving Schonenvaart zoals die in de opleiding wordt ingezet, een effectief 
leermiddel is voor de eerstejaars leerlingen. Schonenvaart beoogt de leerlingen een 
realistisch beroepsbeeld te geven én is een middel ter ondersteuning van de 
competentieontwikkeling.  
De onderzoeksresultaten zouden ertoe moeten leiden dat men in de Sector Economie een 
weloverwogen besluit kon nemen om het werken met Schonenvaart al dan niet voort te 
zetten en te verbreden naar andere opleidingen. Aan het lectoraat Leren met Ict van de 
HAN is gevraagd het onderzoek op te zetten en uit te voeren. Het onderzoek is 
gefinancierd door Kennisnet. 
 
De vraag vanuit het ROC is vertaald in twee hoofdvragen: 

1. In welke mate is Schonenvaart een effectief leermiddel voor de leerlingen van de 
sector Economie, meer specifiek de eerstejaars leerlingen van de BOL-opleiding 
Commercieel Medewerker op niveau 3 en 4? 

a. In welke mate en in welk tempo ronden de leerlingen de opdrachten van 
Schonenvaart af en wat is de kwaliteit van de uitwerking?  

b. In welke mate ontwikkelen de leerlingen een realistisch beroepsbeeld? 
c. En kunnen zij dit relateren aan de eigen ambities, eigenschappen en 

competenties? 
2. Welke factoren op het niveau van de leerling, het programma en de begeleiding 

en welke randvoorwaarden zijn van invloed op het succesvol doorlopen van het 
programma door de leerlingen?  

 
In het onderzoek zijn twee eerstejaars klassen met totaal 50 leerlingen van de opleiding 
voor commercieel medewerker of medewerker marketing en communicatie met hun twee 
betrokken vakdocenten gevolgd bij het werken aan een specifiek thema in Schonenvaart, 
namelijk Gift-ID. Gift-ID is een virtueel relatiegeschenkenbedrijf waarin de leerling 
beroepsgerichte opdrachten uitvoert. Het leerarrangement Gift-ID liep van februari tot en 
met april 2008, daarna gingen de leerlingen daadwerkelijk de praktijk in.  
 
Met dit onderzoek doen we géén uitspraken over de kwaliteit en effectiviteit van het 
leermiddel Schonenvaart als zodanig, maar alleen over de effectiviteit van de vormgeving 
van het onderwijs met Schonenvaart in de sector Economie van ROC Nijmegen, meer 
specifiek rondom het thema Gift-ID uit Schonenvaart.  
 
Resultaten 
Het leerarrangement met Gift-ID zoals vormgegeven in de opleiding is, als we kijken 
naar de leerprestaties, niet effectief gebleken. Ruim de helft van de leerlingen heeft het 
niet gehaald, vooral de niveau 3-leerlingen bleven achter. 
Het werken met Schonenvaart en specifiek met Gift-ID lijkt wél te hebben bijgedragen 
aan de ontwikkeling van een realistisch beroepsbeeld, zoals blijkt uit de ervaringen van 
de leerlingen toen ze eenmaal in de beroepspraktijk aan de slag waren. De taken die 
leerlingen moesten uitvoeren, kwamen redelijk overeen met de verwachtingen van de 
leerlingen, ze leken vrij vaak op de opdrachten in Gift-ID en het met Gift-ID geleerde 
hielp veel leerlingen minstens enigszins bij de uitvoering van die taken. 
 
Factoren die een rol spelen 
Het behalen van een goed eindresultaat blijkt het sterkst gerelateerd aan de mate van 
activiteit van de leerlingen in de leeromgeving. De niveau-4 leerlingen zijn actiever 
geweest dan de niveau-3 leerlingen. De inzet van de leerlingen hangt positief samen met 
de motivatie voor de opleiding. Er is daarnaast een significant positief verband 
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geconstateerd tussen de leerprestaties en het planningsvermogen van de leerlingen. Op 
dit aspect hebben we een verschil gevonden tussen leerlingen afkomstig van een vmbo-t 
en een vmbo-k vooropleiding. De laatsten bleken minder goed in plannen. 
 
De attractiviteit van het leerarrangement Gift-ID was voor de leerlingen laag en het was 
weinig betekenisvol. De leerlingen vonden de filmpjes niet leuk en nep en begrepen niet 
hoe Gift-ID hen ging helpen bij het uitvoeren van de taken in de praktijk. Overigens 
veranderde dit laatste toen zij eenmaal in de praktijk aan de slag waren.  
 
De bijeenkomsten waren niet erg effectief. De leerlingen werden geacht individueel aan 
opdrachten te werken, maar zaten bij elkaar in een groot computerlokaal, met alle 
energie van deze leeftijdsgroep. Veel leerlingen hadden last van de drukte. 
We zagen ‘homo zappiens’ een eigen sociale context creëren: de leerlingen begaven zich 
virtueel op Hyves, Msn en YouTube, maakten contact in de klas met andere leerlingen en 
waren aan de slag met de opdrachten in Gift-ID. De leerlingen waren continu in interactie 
met elkaar en met anderen. Zij schakelden tussen funsites (Hyves, Msn, YouTube), 
schoolwerk en Gift-ID waarbij de activiteiten met elkaar verweven werden.  
 
Zowel de beoordelingscriteria voor de opdrachten als de eindbeoordelingscriteria waren 
voor de leerlingen onduidelijk. Leerlingen wisten daardoor niet voldoende wat van hen 
werd verwacht. De feedback hielp hierbij onvoldoende. Het beoordelen in voldoende en 
onvoldoende deed geen recht aan de inspanningen van de leerlingen. De balans tussen 
beoordelen en feedback geven, lijkt in het arrangement te zijn doorgeslagen naar 
beoordelen.  
 
De inbedding van het arrangement in het curriculum liet te wensen over, hoewel de 
leerlingen wel hebben ervaren dat ze hun kennis en vaardigheden uit andere vakken 
konden inzetten tijdens Gift-ID.  
 
Conclusie  
Op de achterliggende vraag van de sector Economie van ROC Nijmegen: ‘draagt 
Schonenvaart voldoende bij om ingezet te blijven in het curriculum?’, formuleren wij op 
basis van dit onderzoek het volgende antwoord.  
Op de wijze zoals het leerarrangement Gift-ID nu in de praktijk is vormgegeven, is het te 
weinig effectief om daar mee door te gaan. Tegelijkertijd zien we dat het 
leerarrangement wel potentie heeft, het draagt minstens enigszins bij aan de vorming 
van een realistisch beroepsbeeld alvorens echt de praktijk in te gaan. Dat is een 
belangrijk aspect. Hiervoor zijn niet veel alternatieven, volgens de betrokkenen.  
Uit het onderzoek komt een aantal aspecten naar voren die het leerrendement hebben 
beïnvloedt. Daarbij gaat het vooral om de didactische werkwijzen, niet zozeer om het 
programma Schonenvaart als zodanig.  
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