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Samenvatting 
Op het Abc-college1 is sprake van projectonderwijs in de zogenoemde VERDER projecten. In dit 
onderzoek is gekeken naar de beleving van de leerlingen van deze projecten. De leerlingen zijn 
gevraagd naar hun projectbeleving en de docenten zijn gevraagd naar de inhoud van de projecten. 
Aan de hand van deze informatie is in dit onderzoek specifiek gekeken naar de relatie tussen de 
beleving van de leerlingen en de vaardigheden die in het project voorkomen. Daarnaast is 
onderzocht of de herkenbaarheid van bètavakken in de projecten invloed heeft op de beleving van 
de leerlingen. 
Aanvankelijk was het onderzoeksplan om te kijken naar de relatie tussen de toetsresultaten en de 
inhoud van de projecten. Het uiteindelijke onderzoek wijkt af van dit originele plan door de timing 
van de uitvoering van het onderzoek en de uitvoering van een toetsweek op het Abc-college en het 
uitblijven van voldoende respons. 
De vragenlijst om de projectbeleving te meten is ingevuld door 49 leerlingen over 6 projecten. De 
docenten van deze 6 projecten zijn kort bevraagd over de vaardigheden die in het project 
voorkomen. Aan de hand van de verzamelde gegevens over de projecten zijn er koppelingen 
gemaakt tussen de beleving en de mate van diep leren van de projecten.  
De onderzochte projecten hebben over het algemeen een lage beleving bij de leerlingen. De Abc-
vaardigheden “Creativiteit” en “Eigenaarschap” lijken een positief effect te hebben op de beleving 
en de Abc-vaardigheid “Kritisch denken” een negatief effect op de beleving. Er lijkt geen verband te 
zijn tussen de herkenbaarheid van bètavakken in de projecten en de beleving. Ook lijkt er geen 
verband te zijn tussen de diepleerscore en de beleving. Omdat diep leren niet direct gemeten is, is er 
vanuit dit onderzoek niet te concluderen of diep leren samenhangt met de beleving van de 
projecten. 
  

                                                           
1 Het Abc-college en de daaraan afgeleide vaardigheden zijn geanonimiseerde namen 
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1 Inleiding en aanleiding 
Sinds het schooljaar 2017-2018 worden op het Abc-college vanaf het eerste leerjaar projecten 
aangeboden aan leerlingen die daar starten (Abc-college, 2017). De projecten zijn gekoppeld aan 
een of meer monovakken maar zijn niet gerelateerd aan specifieke lesinhoud van de vakken en 
worden VERDER projecten genoemd. Ondanks dat ze gekoppeld zijn aan monovakken, hebben ze 
geen directe aansluiting op de lesstof. Het gaat dus om uitbreidende projecten. De projecten worden 
door docenten van de aansluitende monovakken vormgegeven waarbij aansluiting op de 
belevingswereld van de leerlingen gezocht wordt.  De leerlingen werken in groepjes aan een project 
dat ze zelf gekozen hebben. 
 
Dit aangeboden projectonderwijs komt voort uit de visie van het onderwijs van het Abc-college, 
waarin verdieping van leerstof belangrijk is (Abc-college, 2017). Daarnaast blijkt uit literatuur dat 
projectonderwijs ingezet kan worden als effectieve onderwijsvorm om diep leren te stimuleren 
(Koopman, 2017). Echter, in het onderzoek van Koopman gaat het om projecten die binnen een 
monovak geplaatst kunnen worden en aansluiten bij de lesstof. Bij het Abc-college wordt gewerkt 
met de VERDER projecten, waarvan niet bekend is of het diepe leren bij deze projecten terug te zien 
is bij het aansluitende monovak. Vanuit eerder onderzoek is niet bekend of uitbreidende projecten 
het diep leren bij aansluitende monovakken bevordert. Omdat het bestaan van deze relatie 
onduidelijk is en onderzoek hiervoor nog ontbreekt, wordt het in dit onderzoek onderzocht. 
 
De verwachting is dat deze projecten daar wel degelijk aan bijdragen. Dit kan komen doordat de 
leerlingen tijdens de projecten vaardigheden ontwikkelen of verbanden leggen tussen nieuwe kennis 
en bestaande kennis die van toegevoegde waarde zijn bij de reguliere lesstof van het aansluitende 
monovak. Verder zou het diep leren bij het vak gestimuleerd kunnen worden door een verhoogde 
motivatie voor het vak door het projectonderwijs (Luijten, 2018; Koopman, 2017). 
 
Door zowel toetsresultaten van het monovak en de projectbeleving als informatie over de projecten 
vanuit de docenten te analyseren, wordt geprobeerd een beeld te krijgen welke factoren van invloed 
zijn op het diep leren bij de reguliere bètavakken.  
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2 Theoretische inbedding 
De belangrijkste begrippen die van toepassing zijn op het onderzoek zijn de volgende: 

2.1 Diep leren 
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen oppervlakkig en diep leren. Oppervlakkig leren is 
volgens Chin en Brown (2000) een manier van leren waarbij degene die leert de taak ervaart als iets 
dat moet. Ook zal degene die leert over het algemeen feiten onthouden en termen en procedures 
reproduceren. Diep leren is juist een manier van leren waarbij er verder wordt gedacht dan de 
kaders van een opdracht. Leerlingen proberen verbanden te leggen en komen zelf met ideeën over 
de lesstof (Chin & Brown, 2000). Bij diep leren is er ook de intentie om betekenis uit de les te halen 
(Entwistle, 2000).  
Dit hangt vaak samen met interesse voor het geleerde of het nog te leren (Hidi & Renninger, 2006). 
Bovendien leggen leerlingen zelf verbanden tussen geleerde stof en al bestaande stof of hun eigen 
omgeving. De leerling die diep leert, zal sneller zelf op zoek gaan naar meer informatie. 
Koopman (2017) heeft onderzoek gedaan naar hoe diep leren in de praktijk bevorderd kan worden. 
De conclusie is dat samenhang tussen leerdoelen, opdrachten en leeractiviteiten van belang is. Een 
opdracht moet aansluiten bij het leerdoel, maar ook de beoogde leeractiviteit initiëren. Wanneer de 
leerdoelen, opdrachten en beoogde leeractiviteiten op hetzelfde cognitieve niveau zitten is er sprake 
van constructieve afstemming en zal een hoger cognitief niveau bereikt kunnen worden (Biggs, 
1996). Bij de verschillende cases uit het onderzoek van Koopman (2017) bleek eveneens dat een zeer 
authentieke en/of relevante opdracht resulteert in meer diep leren. Dit gebeurt zonder dat de 
begeleiding de case specifiek gericht is op diep leren. Een authentieke opdracht binnen een project 
is dus een geschikte manier om diep leren te stimuleren (Koopman, 2017). 

2.2 OBIT 
Op het Abc-college wordt gebruik gemaakt van het OBIT-model. Het OBIT-model is een taxonomie 
waarmee vragen van toetsen opgedeeld kunnen worden in verschillende cognitieve handelingen. 
Het is een acroniem voor Onthouden, Begrijpen, Integreren en Toepassen. Het OBIT-model maakt 
daarnaast ook nog een onderscheid tussen reproductief leren (oppervlakkig leren) waar de eerste 
twee tot behoren en inzichtelijk leren (diep leren) waar de laatste twee tot behoren (Knevel, 2013). 
Wanneer docenten voor hun toets een OBIT-indeling maken, kunnen de resultaten van een leerling 
per vraag gebruikt worden om een inschatting te maken van de mate van diep leren van de leerling. 
Wanneer de score per toetsvraag per leerling, alsmede de OBIT-indeling van de toets bekend is, 
zouden deze resultaten vergeleken kunnen worden met het door de leerling gevolgde project. 
Wanneer docenten op het Abc-college gebruik maken van het OBIT-model delen zij zelf de vragen in 
aan de hand van de taxonomie. Veelal gebeurt dit in overleg met de vaksectie. Aan de hand van de 
indeling kan er gekeken worden of een toets een juiste balans in de vragen heeft en hoe de 
leerlingen scoren op de verschillende typen vragen. 

2.3 Projectonderwijs 
Projectonderwijs of projectmatig leren is een andere vorm van onderwijs of leren dan de ‘klassieke’ 
situatie waar de docent voor de klas staat uit te leggen en waarna leerlingen met de stof aan de slag 
gaan. Bij projectmatig  leren gaan leerlingen actief met leerstof aan de slag en behandelen 
realistische problemen uit de praktijk (Blumenfeld, et al., 1991; Krajcik & Shin, 2006). Het is een 
aanpak van leren die door de leerling aangedreven wordt en door de docent gefaciliteerd (Bell, 
2010). 
Op het Abc-college volgen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar elk trimester een project, 
zodoende drie projecten per jaar. De leerlingen krijgen elk trimester de keuze uit een aantal 
projecten waar ze zich op in kunnen schrijven. Ze worden ingedeeld bij een projectgroep op basis 
van hun voorkeur. De grootte van de groep verschilt per project. De projecten worden vorm gegeven 
door de docenten van de monovakken. De projecten vinden wel aansluiting bij de vakken, maar niet 
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bij de specifieke lesstof. De projecten hebben niet als doel om te zorgen voor kennis of vaardigheden 
die aansluiten op de lesstof van de betreffende monovakken. Ze hebben wel als doel om de Abc-
vaardigheden, zie sectie 2.4, te bevorderen en leerlingen te stimuleren in een nieuwe situatie kennis 
te verwerven en toepassen (Abc-college, 2017). De beschrijvingen van de projecten die de leerlingen  
hebben ontvangen, zijn te vinden in Appendix I: Projectbeschrijvingen. De werkplannen met daarin 
de opzet voor het project gemaakt door de docenten in te vinden in Appendix II: Werkplannen 
projecten. De namen die in dit verslag gebruikt worden voor de projecten zijn de volgende:  

- Archimedes 
- Wanted: Bob de Wauwer 
- Geluidslab 
- Jij hoort er (niet) bij 
- The P.A.I.W.  
- Data analist bij de OS 

Hierbij staat de afkorting P.A.I.W. voor Plantastic, Arthropodiac, Ideal World en de afkorting OS voor 
Olympische Spelen. 

2.4 Abc-vaardigheden 
In de visie van het Abc-college staan zeven vaardigheden centraal, de zogenoemde Abc-
vaardigheden. De vaardigheden zijn onafhankelijk van elkaar en worden vaak samen aangeboden. 
De Abc-vaardigheden zijn staan ook centraal in de VERDER projecten die aangeboden worden. In 
iedere projectperiode worden een of meer vaardigheden benadrukt. In de periode van het 
onderzoek stond de Abc-vaardigheid Eigenaarschap centraal. Daarnaast kunnen docenten de rest 
van de Abc-vaardigheden in de projecten naar voren laten komen, zij beslissen zelf in welke mate de 
Abc-vaardigheden terug komen in het project.  In Figuur 1 staan de Abc-vaardigheden weergegeven 
in de Abc-bloem (Abc-college, 2017). 
 

 
Figuur 1: de Abc-bloem met daarin de Abc-vaardigheden 

Abc-leren 
structuur 
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2.5 Eerder relevant onderzoek 
In het huidige onderzoek naar de relatie tussen VERDER projecten en diep leren bij de bètavakken 
zijn eerdere onderzoeken over de relatie tussen projectonderwijs en motivatie, en onderzoeken over 
de relatie tussen projectonderwijs en diep leren relevant. 
 
Franklin, Sayre en Clark (2014) schrijven dat leerlingen die natuurkunde op een actieve manier 
aangereikt krijgen meer leren dan leerlingen die dit via een (hoor)college aangereikt krijgen. De 
actieve manier houdt hier in dat de leerlingen in groepjes aan de slag gaan met de leerstof. Vooral 
het onthouden van informatie over een langere tijd gaat beter bij de leerlingen die op een actieve 
manier met de stof bezig zijn geweest. Als er meer sprake is van het onthouden van kennis dan kan 
deze ook gebruikt worden om bij nieuwe kennis in een coherent kader te plaatsen (Franklin, Sayre, & 
Clark, 2014).  
Projectonderwijs is een manier om natuurkunde op een actieve manier aan te reiken. Leerlingen zijn 
in groepjes met de stof bezig en moeten deze toepassen op manieren die niet per se in de toets voor 
zullen komen. Het gaat in de projecten, waar in dit onderzoek naar gekeken wordt, echter niet over 
het aanreiken van reguliere lesstof van monovakken, maar van verdiepende stof en vakoverstijgende 
Abc-vaardigheden. 
 
Uit onderzoek van Severiens en Schmidt (2009) blijkt dat studenten in het eerste jaar in het hoger 
onderwijs geleerd hebben via probleemgestuurd onderwijs meer progressie maken in hun studie. Zij 
halen gemiddeld meer studiepunten in een jaar dan medestudenten die niet via probleemgestuurd 
onderwijs werken. Daarnaast vinden ze dat studenten die via probleemgestuurd onderwijs ook 
andere vaardigheden meer ontwikkelen zoals sociale en academische integratie (Severiens & 
Schmidt, 2009).  
De doelgroep waarnaar gekeken wordt in dit onderzoek, middelbare school leerlingen, is een andere 
dan Severiens en Schmidt bekijken, eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. Maar er kan 
verwacht worden dat de middelbare school leerlingen meer voortgang tonen op het ontwikkelen 
van extra vaardigheden in projectonderwijs dan andere leerlingen die geen projectonderwijs volgen. 
De toename in voortgang kan verwacht worden, omdat deze vaardigheden een belangrijkere rol 
spelen in projectonderwijs dan bij klassikaal college onderwijs.  
 
Blumenfeld et al. (1991) stellen  dat de motivatie van leerlingen vergroot kan worden door 
projectonderwijs (Blumenfeld, et al., 1991). Leerlingen worden betrokken bij een project door het 
oplossen van authentieke problemen, het samenwerken met anderen en door het maken van echt 
oplossingen. Een hoge motivatie kan weer leiden tot een groter leereffect en daarmee ook 
verhoogde mate van diep leren. Leerlingen moeten binnen een project namelijk informatie, 
concepten en principes verzamelen en toepassen. Binnen projectonderwijs is het van belang dat een 
leerling een plan opstelt, de voortgang bijhoudt en de uiteindelijke oplossing evalueert (Blumenfeld, 
et al., 1991). 
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3 Oorspronkelijk Plan 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dus dat projectonderwijs bij kan dragen aan het stimuleren van 
diep leren. Dit effect is vooral gemeten bij leerresultaten verbonden aan het projectonderwijs.  
In dit onderzoek wordt onderzocht of uitbreidende projecten ook een effect hebben op diep leren 
bij bètavakken zonder dat er overlap zit in de behandelde lesstof. Ook wordt gekeken naar de 
invloed van een aantal eigenschappen van de projecten, zoals de beleving van de leerlingen van het 
project en de daar geleerde Abc-vaardigheden op de leerresultaten van de leerlingen. 

3.1 Onderzoeksvragen 
De volgende onderzoeksvragen worden gesteld: 
Hoofdvraag: Op welke manier beïnvloedt het volgen van een bepaald uitbreidend project het diep 
leren bij bètavakken? 
Deelvraag 1: Verandert de toets score op de I en T-vragen (van OBIT) relatief tot de totale toets 
score bij bètavakken? 
Deelvraag 2: In hoeverre zijn de volgende aspecten van het uitbreidende project, zoals ervaren door 
leerlingen, gerelateerd aan het diepe leren bij bètavakken, gemeten in de I en T vragen: 

a. Plezier 
b. Nut en relevantie 
c. Inzet en interesse 

Deelvraag 3: In hoeverre zijn de volgende aspecten bij het uitbreidende project, zoals genoemd door 
docenten, gerelateerd aan het diepe leren bij bètavakken, gemeten in de I en T vragen? 

a. De herkenbaarheid van de bètavakken 
b. De aansluiting van de gevraagde vaardigheden 

 

3.2 Methode 

3.2.1 Doelgroep 
In dit onderzoek wordt er gekeken naar leerlingen uit de 2e klas van het Abc-college schooljaar 2018-
2019. Deze leerlingen volgen havo, atheneum of gymnasium onderwijs. Deze groep bevat 161 
leerlingen. In dit onderzoek worden de toetsresultaten van de leerlingen geanalyseerd. De 
bètavakken die de leerlingen in de 2e klas aangeboden krijgen,  zijn biologie, natuurscheikunde, 
wiskunde en science. De leerlingen zijn verdeeld over 6 verschillende projecten (zie Tabel 1Error! 
Reference source not found.) die ze zelf hebben gekozen. In Tabel 1 is het aantal leerlingen per klas 
per project weergegeven. 
 
Tabel 1 De indeling van de leerlingen bij de verschillende projecten uitgesplitst per klas. 

Klas Archimedes Wanted: Bob 
de Wauwer 

Geluidslab Jij hoort er 
(niet) bij 

The P.A.I.W.  Data analist 
bij de OS 

R2A2 3 6 6 6 2 7 

R2G2 6 6 3 9 3 2 

R2GA1 3 8 4 7 2 6 

R2H1 1 2 7 2 4 8 

R2H2 1 4 4 4 7 4 

R2H3 7 4 6 2 4 1 

Totaal 21 30 30 30 22 28 

 
Daarnaast zijn de docenten van de VERDER projecten onderdeel van de doelgroep, aangezien zij de 
vaardigheden per project kunnen aangeven. Ook de docenten van de bètavakken van de tweede klas 
zijn onderdeel van de doelgroep, omdat zij de toetsresultaten kunnen verschaffen. 
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3.2.2 Procedure 
Verschillende data worden verzameld om de deelvragen te onderzoeken. Zo worden de beoordeelde 
toetsen bij de docenten opgevraagd. Per bètavak wordt de toets uit de toets week na het afronden 
van de projecten gebruikt. De toetsen worden door de docenten georganiseerd, afgenomen en 
gecorrigeerd. Daarnaast worden  de docenten gevraagd de deelvragen van de toets in te delen 
volgens OBIT.  
Bij de leerlingen wordt  aan het eind van het project een vragenlijst afgenomen. De vragenlijst wordt 
naar de mentoren van de groepen gestuurd en zij kunnen vervolgens de vragenlijst in de klassen 
verdelen. Dit vindt plaats kort na het project. 
Daarnaast zal  er met de docenten verantwoordelijk voor de projecten een gestructureerd interview 
plaats vinden over de aansluiting bij de bètavakken en de Abc-vaardigheden. Ook zal aan de 
docenten gevraagd worden hoe zij vinden dat de Abc-vaardigheden aansluiten bij diep leren. Dit 
interview vindt plaats enige tijd na het project. 
Alle verzameling van data zal plaats vinden op het Abc-college. 

3.2.3 Instrumenten 
Toetsresultaten 
Voor het meten van de prestatie van de leerlingen worden toets resultaten gebruikt. Hierbij geven 
OBIT scoreverdelingen een indicatie van de mate diep leren (SLO, 2015).  De docenten op het Abc-
college maken een indeling van OB en IT vragen op de toetsen. Met deze gegevens zullen de 
onderzoekers vervolgens OBIT-scores per leerling bepalen door  alle punten behaald op OB en IT 
vragen op te tellen. Voor het onderzoek wordt zowel de totaalscore van de leerlingen als de 
relatieve score op de IT vragen bepaald. Uit deze gegevens wordt vervolgens voor ieder bètavak een 
relatieve IT score berekend middels deze formule:  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝐼𝑇 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =

𝐼𝑇𝑏𝑒ℎ𝑎𝑎𝑙𝑑
𝐼𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒ℎ𝑎𝑎𝑙𝑑
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙

 

Naast de individuele vakken wordt er ook gekeken naar de gemiddelde relatieve IT score voor de 
bètavakken samen per leerling. Deze worden gemiddeld over alle leerlingen per project om zo tot 
een gemiddelde relatieve IT score per project te komen. Deze gemiddelde relatieve IT score is een 
indicatie voor de relatie met diep leren. 
 
Vragenlijst  
De leerlingen worden bevraagd middels een vragenlijst. In de leerlingvragenlijst zijn 24 vragen 
opgenomen om de volgende subschalen te meten: Plezier, Nut en Relevantie, Inzet en Interesse, 
geselecteerd uit projectbelevingstest (Martinot, 1988). Aan de vragenlijst is een drietal vragen 
toegevoegd over de herkenbaarheid van de bètavakken. Er is gekozen voor een vragenlijst vanwege 
de kwantitatieve insteek. Specifiek de vragenlijst van Martinot is gekozen vanwege de bewezen 
validiteit en betrouwbaarheid. 
Er is gekozen om maar drie van de vier subschalen van de vragenlijst te gebruiken omdat de 
vraagstelling van de vragen in de subschaal Angst en Moeilijkheid niet goed aansluiten bij 
projectonderwijs. Per subschaal zijn er 8 items. De toegevoegde drie vragen hebben als doel om 
kwantitatief te meten in welke mate de leerlingen de vakken biologie, wiskunde en 
natuurscheikunde hebben herkend in het door hun gevolgde project. De antwoorden op deze 
vragen zijn per project gemiddeld. Op deze manier is bepaald in welke mate de verschillende 
bètavakken terug kwamen in de projecten. De vragenlijst is te vinden in Appendix III: Vragenlijst 
projectbelevingstest. 
 
Kort interview  
Voor de docenten wordt er gewerkt met een gestructureerd interview, waarvan de data gebruikt 
kan worden om correlaties te onderzoeken met de projectbelevingstest. Eerst worden de docenten 
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gevraagd aan te geven in welke mate het project aansluit bij de verschillende bètavakken. Daarnaast 
moeten de docenten door middel van een scoreverdeling aangeven in welke mate de verschillende 
Abc-vaardigheden terug komen in het project. Tot slot worden de docenten gevraagd om aan te 
geven in welke mate de Abc-vaardigheden aansluiten bij diep leren. Dit wordt door de docenten 
individueel onder begeleiding van de onderzoekers ingevuld op een formulier. De begeleiding heeft 
als doel om het interview toe te lichten en om directe en zekere respons te krijgen vanuit alle 
docenten. De vragen van het interview met de docenten zijn toegevoegd in Appendix IV: 
Gestructureerd interview docenten.  

3.2.4 Analyse 
Voor het beantwoorden van deelvraag 1 wordt er gekeken naar de berekende gemiddelde relatieve 
IT-scores per project. Door middel van een variantieanalyse zal worden onderzocht of er significante 
verschillen zijn tussen de verschillende projecten.  Ook wordt gekeken of er significante verschillen 
zijn tussen de verschillende projecten voor ieder bètavak afzonderlijk. 
Voor het beantwoorden van de deelvragen 2a, 2b en 2c wordt er onderzocht of er een correlatie 
bestaat tussen de gemiddelde relatieve IT-score van een project en de subschalen “Plezier”, “Nut en 
Relevantie” en “Inzet en Interesse” van de projectbelevingstest. Bij deelvraag 3a wordt onderzocht 
of de herkenbaarheid van de bètavakken correleert met de relatieve IT-score van dat bètavak. Bij 
deelvraag 3b is een diepleerscore per project berekend. Hiervoor zijn de resultaten van het 
aansluiting van de Abc-vaardigheden bij diep leren  zoals genoemd door docenten  vermenigvuldigd 
met de mate waarin deze vaardigheid voor komt.  
In  
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Tabel 2 is een overzicht te zien van de te verzamelen data, de meetmethoden en 

verwerkingsmethoden die gebruikt zullen worden per deelvraag. 
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Tabel 2: Overzicht van benodigde data met bijbehorende meetmethode en verwerking. 

 
Resultaten Meetmethode  Verwerking 

Deelvraag 1: Verandert de 
toets score op de I en T-
vragen (van OBIT) relatief 
tot de totale toets score bij 
bètavakken? 

OBIT resultaten; 
indeling leerlingen per 
project 

Toets OBIT scores; 
Lijst leerlingen per 
project 

Berekenen relatieve 
IT-scores per project 

Deelvraag 2a: In hoeverre is 
“Plezier” in het 
uitbreidende project 
gerelateerd aan het diepe 
leren bij bètavakken? 

Projectbeleving 
onderdeel “Plezier” 

Vragenlijst leerlingen 
(8 vragen) 

Berekenen correlatie 
tussen IT-score 
(deelvraag 1) en de 
resultaten vragenlijst 
“Plezier” 

Deelvraag 2b: In hoeverre is 
“Nut en Relevantie” in het 
uitbreidende project 
gerelateerd aan het diepe 
leren bij bètavakken? 

Projectbeleving 
onderdeel “Nut en 
Relevantie” 

Vragenlijst leerlingen 
(8 vragen)  

Berekenen correlatie 
tussen IT-score  
(deelvraag 1) en de 
resultaten vragenlijst 
“Nut en Relevantie” 

Deelvraag 2c: In hoeverre is 
“Inzet en Interesse” in het 
uitbreidende project 
gerelateerd aan het diepe 
leren bij bètavakken? 

Projectbeleving 
onderdeel “Inzet en 
Interesse” 

Vragenlijst leerlingen 
(8 vragen) 

Berekenen correlatie 
tussen IT-score 
(deelvraag 1) en de 
resultaten vragenlijst 
“Inzet en Interesse” 

Deelvraag 3a: In hoeverre is 
de herkenbaarheid van de 
bètavakken bij het 
uitbreidende project 
gerelateerd aan het diepe 
leren bij bètavakken? 

Herkenbaarheid 
bètavakken leerlingen; 
Herkenbaarheid 
bètavakken docenten  

Vragenlijst Leerlingen 
(3 vragen);  
gestructureerd 
interview  
verantwoordelijke 
docenten 

Berekenen correlatie 
tussen deelvraag 1 en 
de resultaten 
vragenlijst 
“herkenbaarheid”. 
Berekenen correlatie 
tussen deelvraag 1 en  
antwoorden 
gestructureerd 
interview  
verantwoordelijke 
docenten 

Deelvraag 3b: In hoeverre is 
de aansluiting van de 
gevraagde vaardigheden bij 
het uitbreidende project bij 
diep leren gerelateerd aan 
het diepe leren bij 
bètavakken? 

Mate van aansluiting 
van Abc-vaardigheden 
bij diep leren volgens 
docenten 

Gestructureerd 
interview 
verantwoordelijke 
docenten 

Berekenen correlatie 
tussen deelvraag 1 en 
diepleerscore 
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4 Herzien plan 
Het oorspronkelijke plan is niet als zodanig uitgevoerd. De docenten die de bètavakken aan de 
tweede klassen geven, zijn gevraagd om de toetsresultaten te delen om het onderzoek te kunnen 
uitvoeren. Specifiek zijn de docenten gevraagd om de OBIT-indeling en de score per (deel)vraag toe 
te voegen. Helaas was het moment van het verzoek om de toetsresultaten na de toetsweek en 
waren de gemaakte toetsen al teruggegeven aan de leerlingen. Niet elke docent maakt bij elke toets 
gebruik van een OBIT-indeling. Daardoor zijn er niet van elke toets scores per OBIT-onderdeel per 
leerling bekend. Tevens hebben slechts twee van de aangeschreven docenten gereageerd op het 
verzoek om toetsresultaten te delen. 
Er zijn bovendien slechts 2 klassen die de projectbelevingstest hebben ingevuld, corresponderend 
met 49 respondenten in plaats van de verwachte 161. De non-respons kan meerdere oorzaken 
hebben (Baruch, 1999). De vragenlijst is naar de mentoren van de betreffende klassen gestuurd. 
Slechts twee mentoren hebben hun leerlingen gestimuleerd om de vragenlijst in te vullen, dit kan 
komen door het feit dat de vragenlijst afkomstig is van externen. In de twee klassen hebben echter 
wel alle leerlingen de vragenlijst ingevuld. Omdat de mentor een moment faciliteert voor het 
invullen is de respons binnen een klas wel hoog (Baruch, 1999). 
Door de tegenvallende respons, is er gekozen om vooral te kijken naar de verbanden tussen de 
verschillende factoren van de projecten en de projectbeleving van de leerlingen in plaats van een 
vergelijkend onderzoek tussen de verschillende factoren van de projecten en de OBIT toets scores.  
Daarnaast is ervoor gekozen om de mate van diep leren in de projecten te bepalen door aan de 
verantwoordelijke docenten te vragen in welke mate de verschillende Abc-vaardigheden overeen 
komen met diep leren. Vervolgens wordt er gekeken in welke mate deze vaardigheden voorkomen 
in de projecten. Op deze manier kan toch een beeld geschetst worden van in hoeverre diep leren 
gestimuleerd wordt in de verschillende projecten. 

4.1 Onderzoeksvragen 
De verkregen data is geanalyseerd met als doel te kijken naar de volgende nieuwe deelvragen: 
Deelvraag x1: In welke mate komen de Abc-vaardigheden volgens de docenten voor in de VERDER 
projecten? 
Deelvraag x2: In welke mate zijn de Abc-vaardigheden gekoppeld aan diep leren volgens de 
docenten? 
Deelvraag x3: In hoeverre zijn de Abc-vaardigheden (genoemd door docenten) gerelateerd aan 
beleving van leerlingen in het VERDER project? 
Deelvraag x4: In hoeverre is de herkenbaarheid van de bètavakken (genoemd door docenten) 
gerelateerd aan de beleving van leerlingen in het VERDER project? 
Deelvraag x5: In hoeverre is de te verwachten mate van diep leren (vanuit de docenten) van de 
VERDER projecten gerelateerd aan de beleving in het VERDER project? 
 
De deelvragen beantwoorden dan samen de volgende, nieuwe, hoofdvraag: 
Op welke manier beïnvloeden de voorkomende Abc-vaardigheden, de herkenbaarheid van 
bètavakken en de mate van diep leren de beleving van leerlingen in het VERDER project? 
 
In dit onderzoek wordt gekeken naar correlaties. Aan de hand van deze correlaties worden 
aanbevelingen gedaan in hoeverre de verschillende factoren, de voorkomende Abc-vaardigheden, 
de herkenbaarheid van bètavakken en de mate van diep leren, in de projecten invloed hebben op de 
beleving van het project. Door hier rekening mee te houden, kunnen de projecten verbeterd 
worden.  
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4.2 Methode 

4.2.1 Doelgroep 
De doelgroep van het onderzoek is door de veranderingen in het onderzoeksdoel verkleind. De 161 
leerlingen van de 2e klas van het Abc-college die in het tweede trimester een VERDER project hebben 
gevolgd zijn nog steeds deel van de doelgroep. Deze leerlingen zijn ingedeeld bij de projecten op 
basis van hun aangegeven voorkeur. Ze hebben zowel aan kunnen geven welk project ze het liefst 
zouden volgen als ook een tweede en derde keuze. De klassen R2A2 en R2H2 hebben de vragenlijst 
ingevuld. Er zijn 3 respondenten voor het project “Archimedes”, 8 voor “Wanted: Bob de Wauwer”, 
11 voor “Geluidslab” en 9 voor zowel “Jij hoort er (niet) bij” als “The P.A.I.W.” als “Data analist bij de 
OS”. 
 
Daarnaast zijn de docenten van de VERDER projecten nog steeds onderdeel van de doelgroep voor 
de kennis van de vaardigheden die voorkomen in het VERDER project. De docenten van de 
bètavakken zijn niet langer onderdeel van de doelgroep. 

4.2.2 Procedure 
Aan de mentoren van de leerlingen is gevraagd om hun leerlingen de vragenlijst met betrekking tot 
de projectbelevingstest in te laten vullen. Van de 6 mentoren hebben 2 dit met hun leerlingen 
uitgevoerd, resulterend in een totaal van 49 responderende leerlingen. Deze vragenlijst is binnen 
twee maanden na het afronden van de projecten afgenomen. 
 
Tevens heeft er een gestructureerd interview met de docenten, verantwoordelijk voor de 
verschillende VERDER projecten, plaatsgevonden een maand na het afronden van het project. Het 
gestructureerde interview betrof de aansluiting van de projecten bij de bètavakken en het 
voorkomen van de Abc-vaardigheden. Daarin is ook aan de docenten gevraagd in welke mate zij 
vinden dat de verschillende Abc-vaardigheden aansluiten bij diep leren. 
 
Alle verzameling van data heeft plaats gevonden op het Abc-college. 

4.2.3 Instrumenten 
De instrumenten zijn in het herziene plan niet gewijzigd, met uitzondering van de toetsresultaten die 
nu helemaal buiten beschouwing zijn gebleven. De instrumenten ‘vragenlijst’ en ‘gestructureerd 
interview’ zijn niet veranderd (zie 3.2.3) 

4.2.4 Analyse 
Met de resultaten van de projectbelevingstest is per project een algehele gemiddelde beleving 
berekend uit de gemeten subschalen. De gemiddelden per project zijn voor iedere subschaal 
onderling vergeleken door middel van onderlinge t-toetsen. Ook de gemiddelde beleving per project 
is onderling vergeleken met een onderlinge t-toetsen (via het Excel programma). 
 
Uit de antwoorden van de docenten op de vraag om een score toe te kennen aan iedere van de Abc-
vaardigheden in relatie tot de mate connectie van diep leren, wordt een gemiddelde score 
berekend. Deze score geeft per Abc-vaardigheid aan in welke mate deze te maken heeft met diep 
leren volgens de docenten, de zogenoemde diepleerwaarde. 
Met de diepleerwaarde en de mate waarin de Abc-vaardigheden in ieder project voorkomen is per 
project een diepleerscore berekend. De diepleerwaarde voor iedere vaardigheid is vermenigvuldigd 
met de mate waarin iedere vaardigheid voorkomt in het project. Deze getallen zijn per project 
gesommeerd om per project een diepleerscore te krijgen. Middels de volgende formule kan de 
diepleerscore berekend worden: 

𝐷𝑖𝑒𝑝𝑙𝑒𝑒𝑟𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  ∑ 𝐷𝑖𝑒𝑝𝑙𝑒𝑒𝑟𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒𝑣𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 ⋅ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑣𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑

𝑣𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑
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Hier is de 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑣𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 de score waarmee de docenten aangegeven hebben in welke mate een 

vaardigheid terugkomt in een project. De diepleerscore is uiteindelijk een weergave van in hoeverre 
de projecten vaardigheden aanbieden die te maken hebben met diep leren volgens de 
verantwoordelijke docenten. 
 
Om de deelvragen te beantwoorden is er gekeken naar correlaties tussen de gevraagde onderdelen. 
De significantie van deze correlaties is beoordeeld aan de hand van een t-toets. 
 
Tabel 3: Overzicht van benodigde data met bijbehorende meetmethode en verwerking. 

 
Resultaten Meetmethode  Verwerking 

Deelvraag x1: In welke 
mate komen de Abc-
vaardigheden volgens de 
docent voor in de VERDER 
projecten? 

Mate van voorkomen 
Abc-vaardigheden 

Gestructureerd 
interview  
verantwoordelijke 
docenten 
 

 

Deelvraag x2: In welke 
mate zijn de Abc-
vaardigheden gekoppeld 
aan diep leren volgens de 
docenten? 

Mate van diep leren per 
Abc-vaardigheden 

Gestructureerd 
interview  
verantwoordelijke 
docenten 
 

Berekenen van 
diepleerwaarde. 

Deelvraag x3: In hoeverre 
zijn de Abc-vaardigheden 
(genoemd door docenten) 
gerelateerd aan beleving 
van leerlingen in het 
VERDER project? 

Projectbelevingstest; 
mate van voorkomen 
Abc-vaardigheden 

Vragenlijst leerlingen 
(24 vragen); 
gestructureerd 
interview  
verantwoordelijke 
docenten  

Berekenen correlatie 
Abc-vaardigheden en de 
projectbeleving 

Deelvraag x4: In hoeverre is 
de herkenbaarheid van de 
bètavakken (genoemd door 
docenten) gerelateerd aan 
de beleving van leerlingen 
in het VERDER project? 

Projectbelevingstest; 
mate van 
herkenbaarheid 
bètavakken 

Vragenlijst leerlingen 
(24 vragen); 
gestructureerd 
interview  
verantwoordelijke 
docenten  

Berekenen correlatie 
herkenbaarheid 
bètavakken en de 
projectbeleving 

Deelvraag x5: In hoeverre is 
de te verwachten mate van 
diep leren (vanuit de 
docenten) van de VERDER 
projecten gerelateerd aan 
de beleving in het VERDER 
project? 

Projectbelevingstest; 
mate van voorkomen 
Abc-vaardigheden; 
mate van 
herkenbaarheid 
bètavakken 

Vragenlijst leerlingen 
(24 vragen); 
gestructureerd 
interview  
verantwoordelijke 
docenten  

Berekenen van 
diepleerscores;  
Berekenen correlatie 
diepleerscores en de 
projectbeleving 

 
 

  



De invloeden op beleving in projectonderwijs 

Deijkers & Klaassen: Onderzoek van Onderwijs 19 - 52 

5 Resultaten 

5.1 Beleving van leerlingen per project ten opzichte van de Abc-vaardigheden 
Er zijn 49 leerlingen die de aangepaste projectbelevingstest hebben ingevuld voor hun eigen project. 
In Tabel 4 is het aantal respondenten per project weergeven. Zoals te zien is op de 
projectbelevingstest in Appendix III: Vragenlijst projectbelevingstest zijn de leerlingen gevraagd om 
aan te geven welk project zij hadden gevolgd. Op de projectbelevingstest is er gekeken naar de drie 
verschillende subschalen, namelijk “Plezier”, “Nut en Relevantie” en “Inzet en Interesse”. Vanuit de 
vragenlijst voor de projectbelevingstest is er een score van 0 tot 4 op elk van de subschalen 
gekomen. Hier is 0 het laagste en dus een slechte beleving en is 4 het hoogste en dus een goede 
beleving. 
 
Aan de hand van de antwoorden van de leerlingen is gecontroleerd in welke mate de individuele 
subschalen van de projectbelevingstest betrouwbaar zijn. Iedere subschaal bestaat uit acht items en 
alle drie de subschalen zijn sterk betrouwbaar met Cronbach’s Alphas van 0.82, 0.84 en 0.87 voor de 
subschalen “Inzet en Interesse”, “Nut en Relevantie” en “Plezier” respectievelijk. 
 
In Tabel 4 zijn naast de hoeveelheid respondenten de gemiddelde en de varianties voor de 
afzonderlijke subschalen weergegeven per project. Hierin is onder andere te zien dat voor veel 
projecten geldt dat de verschillende subschalen verschillende spreidingen hebben. Er is hierbij geen 
subschaal die consequent een andere spreiding heeft. De ondervraagde leerlingen zijn het dus op 
sommige subschalen meer eens dan op anderen. Zo is de variantie in de subschaal “Nut en 
Relevantie” in het project “Archimedes” relatief laag terwijl de leerlingen wel een hele andere 
beleving hebben gehad in de subschaal “Plezier” bij dit project. 
Ook is opvallend dat er geen relatie lijkt te zitten tussen het aantal respondenten en de spreiding. 
Wel lijkt het erop dat de projecten die gemiddeld lager scoren zoals “The P.A.I.W” en “Archimedes” 
gemiddeld een grotere spreiding hebben dan de projecten die gemiddeld hoger scoren zoals 
“Geluidslab” en “Data analist bij de OS”.  Hieruit blijkt dat bij de projecten met een lagere beleving, 
de leerlingen meer verschillen van mening over deze projecten.  
 
Tabel 4: De hoeveelheid respondenten, de gemiddelden en variantie voor de afzonderlijke subschalen “Plezier”, “Nut en 
Relevantie” en “Inzet en Interesse” uitgesplitst per project 

 
 
In Figuur 2 is de score per subschaal weergegeven voor de verschillende projecten. Hierbij valt het 
op dat de algehele beleving van de projecten relatief laag is. Dit impliceert dat de leerlingen de 
VERDER projecten minder positief beleven dan wordt verwacht (Blumenfeld, et al., 1991). Op de 
schaal “Nut en Relevantie” is de belevingsscore zelfs lager dan op de andere twee subschalen. Vanuit 
projectonderwijs wordt echter verwacht dat er met relevante en nuttige problemen wordt gewerkt, 
dit zou terug moeten komen in de projectbeleving (Blumenfeld, et al., 1991; Krajcik & Shin, 2006). 
Het kan zijn dat de projecten niet voldoende aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. 
De projecten die het meest opvallen in Figuur 2 zijn “Wie wordt de volgende data-analist bij de 
Olympische Spelen?”, “The P.A.I.W.” en “Archimedes”. Het project “Wie wordt de volgende data-
analist bij de Olympische Spelen?” wordt het hoogst gescoord in de beleving (op alle drie de 

Groups N Average Variance Average Variance Average Variance

Archimedes 3 0.7917 0.6615 1.4167 0.2708 0.9583 0.7240

Wanted: Bob de Wauwer 8 1.4844 0.3993 1.2188 0.5882 1.4531 0.4729

Geluidslab 11 1.9318 0.1730 1.2273 0.7182 1.9659 0.2597

Jij hoort er (niet) bij 9 1.2500 0.5781 0.9583 0.6484 1.0000 0.4063

The P.A.I.W. 9 1.0000 0.6367 0.9444 0.5825 0.8750 0.7813

Data analist bij de OS 9 2.2361 0.3689 1.4722 0.2765 2.3056 0.7895

Inzet en Interesse Nut en Relevantie Plezier
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subschalen). Het project “The P.A.I.W.” scoort overwegend laag. Het project “Archimedes” scoort 
ook laag op “Plezier” en “Inzet en Interesse”, maar relatief hoog op “Nut en Relevantie”. De 
verschillen zouden verklaard kunnen worden door de verschillen in aansluiting op de 
belevingswereld van de leerlingen, alsmede door het al dan niet leren van een nieuwe praktische 
vaardigheid. 
 
Als de subschalen “Plezier” en “Inzet en Interesse” worden vergeleken, valt het op dat de scores 
voor de projecten op deze subschalen weinig van elkaar verschillen. Projecten die aansluiten op de 
interesse van de leerlingen waar zij zich voor willen inzetten, worden dus als plezierig ervaren en 
vice versa. Verder valt het nog op dat projecten die hoger scoren op de subschalen “Plezier” en 
“Inzet en Interesse” hoger scoren op de subschaal “Nut en Relevantie”. Het project “Archimedes” is 
hier een uitzondering op. 
 
  

 
Figuur 2: Overzicht schalen projectbelevingstest per project. 

Vanuit de relatief hoge score op de beleving van het project “Data analist bij de OS” kan er 
geconcludeerd worden dat de leerlingen de meeste connectie hebben met dit project. De leerlingen 
die het project hebben gevolgd, hebben er plezier aan beleefd en inzet en interesse getoond. Dit kan 
te maken hebben met het feit dat leerlingen in dit project met moderne technieken hebben gewerkt 
om sportbewegingen te analyseren. In tegenstelling tot de andere projecten wordt er gewerkt met 
een app en is een deel van het project op een andere locatie. 
 
Uit de variantie analyse is gebleken dat er significante verschillen zitten tussen de beleving van een 
deel van de projecten zowel op subschaal “Plezier” als op subschaal “Inzet en Interesse”. Bij 
subschaal “Nut en Relevantie” is er echter geen significant verschil gevonden tussen de beleving per 
project. De volledige variantie analyse is terug te vinden in Appendix V: Statistische analyse. Een 
mogelijke verklaring voor deze lage hoeveelheid significante verschillen is dat het aantal 
respondenten laag is. Met name voor het project “Archimedes” is dit het geval met slechts drie 
respondenten. Ook zou het zo kunnen zijn dat een aantal projecten niet genoeg van elkaar 
verschillen op bepaalde subschalen.  
Door middel van t-toetsen is vervolgens onderzocht waar er significante verschillen tussen de 
belevingen van de verschillende projecten zijn.  In Tabel 5 zijn de p-waarden van de t-toets per 
project weergegeven voor de subschaal “Inzet en Interesse”, in Tabel 6 zijn deze weergegeven voor 
de subschaal “Nut en Relevantie” en in 
Tabel 7 voor de subschaal “Plezier”. In de tabellen zijn de waarden lager dan 0.05 dikgedrukt en deze 
geven dus aan dat de verschillen in beleving tussen de twee corresponderende projecten significant 
zijn. 
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Tabel 5: Weergave van de p-waarden van de t-toets per project voor de subschaal "Inzet en Interesse". De dikgedrukte 
waarden zijn lager dan 0.05. 

 
 
Tabel 6: Weergave van de p-waarden van de t-toets per project voor de subschaal "Nut en Relevantie". 

 
 

Tabel 7: Weergave van de p-waarden van de t-toets per project voor de subschaal "Plezier". De dikgedrukte waarden 
zijn lager dan 0.05. 

 

In Tabel 6 is te zien dat er geen significante verschillen zitten tussen de beleving op de subschaal 
“Nut en Relevantie”. In Tabel 5 en Tabel 7 is er te zien dat er in de subschalen “Inzet en Interesse” en 
“Plezier” wel significante verschillen zijn gevonden tussen bepaalde projecten. De significante 
verschillen zitten tussen de hoogst scorende projecten (“Data analist bij de OS” en “Geluidslab”) en 
laag scorende projecten (“Jij hoort er niet bij” en “The P.A.I.W.”). Verder is er ook een significant 
verschil tussen de beleving op deze subschalen tussen “Data analist bij de OS” en “Wanted: Bob de 
Wauwer”. Het project “Archimedes” is op deze subschalen ook een laag scorend project. Een 
verklaring waarom er geen significante verschillen gevonden zijn tussen dit project en de hoogst 
scorende projecten is het lage aantal respondenten voor dit project. 

5.2 Abc-vaardigheden in de projecten 
Om de relatie tussen de beleving van de leerlingen en de Abc-vaardigheden te kunnen beschouwen, 
is een overzicht van de Abc-vaardigheden per project nodig. De verantwoordelijke docenten per 
project hebben 20 punten verdeeld over de 7 vaardigheden. Hierbij konden de docenten zelf 
aangeven welke vaardigheid het meeste of het minste voorkwam in het project. In Figuur 3 is de 
indeling van de docenten zichtbaar gemaakt. Elk project heeft een andere focus zoals verwacht, 
echter valt het op dat “The P.A.I.W.” slechts vier van de zeven vaardigheden bevat, te weten 
Samenwerking, Betekenisvol leren, Kritisch denken en Eigenaarschap, en “Geluidslab” zes van de 
zeven terwijl de andere projecten alle zeven vaardigheden bevatten. 

Archimedes

Wanted: Bob de 

Wauwer Geluidslab

Jij hoort er 

(niet) bij The P.A.I.W.

Data analist bij 

de OS

Archimedes 1

Wanted: Bob de Wauwer 0.275963044 1

Geluidslab 0.127338907 0.107773181 1

Jij hoort er (niet) bij 0.448804753 0.49849927 0.033112693 1

P.A.I.W. 0.722363468 0.183713619 0.008492112 0.505965294 1

Data analist bij de OS 0.072360869 0.025197645 0.222581987 0.008144594 0.002161175 1

Archimedes

Wanted: Bob de 

Wauwer Geluidslab

Jij hoort er 

(niet) bij The P.A.I.W.

Data analist bij 

de OS

Archimedes 1

Wanted: Bob de Wauwer 0.643594167 1

Geluidslab 0.650001704 0.982031223 1

Jij hoort er (niet) bij 0.301783591 0.505358416 0.477590796 1

P.A.I.W. 0.281905672 0.472233122 0.443121983 0.970507774 1

Data analist bij de OS 0.881910816 0.44737863 0.440144848 0.131608486 0.109321592 1

Archimedes

Wanted: Bob de 

Wauwer Geluidslab

Jij hoort er 

(niet) bij The P.A.I.W.

Data analist bij 

de OS

Archimedes 1

Wanted: Bob de Wauwer 0.432272733 1

Geluidslab 0.167466831 0.099223416 1

Jij hoort er (niet) bij 0.943183648 0.181681865 0.002162003 1

P.A.I.W. 0.892145818 0.151266697 0.006398721 0.735676494 1

Data analist bij de OS 0.085902489 0.042157851 0.328497559 0.002856154 0.003477245 1
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Figuur 3: Indeling van de Abc-vaardigheden per project, in totaal zijn er 20 punten per project verdeeld. 

Om goed te kunnen kijken naar het verband tussen de algehele projectbeleving en de Abc-
vaardigheden, zijn de algehele projectbelevingen uitgezet tegen de score op de vaardigheden in 
Figuur 4. Als er per vaardigheid wordt gekeken naar de relatie tussen de score van de vaardigheid en 
de algehele projectbeleving, dan valt het op dat er voor Eigenaarschap en Creativiteit een positieve 
correlatie lijkt te zijn, (r= .55, p = .26) en (r = .52, p = .29) respectievelijk. Voor Kritisch denken lijkt er 
echter een negatieve correlatie te zijn, (r = -.60, p = .21). De rest van de vaardigheden lijkt niet 
gecorreleerd te zijn aan de beleving, (r < .5). De lage t-waarden bij de correlaties kunnen verklaard 
worden door het lage aantal onderzochte projecten. 
Een mogelijke reden voor de positieve correlatie tussen de Abc-vaardigheden Eigenaarschap en 
Creativiteit en de beleving is dat het bij deze vaardigheden past om leerlingen meer vrijheid te 
geven. Kritisch denken aan de andere kant kan lastig zijn voor de leerlingen en daarom een negatief 
effect hebben op de beleving. 
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Figuur 4: De score van de Abc-vaardigheden per Abc-vaardigheid uitgezet tegen de projectbelevingen. 

5.3 Herkenbaarheid van bètavakken gerelateerd aan beleving 
De docenten hebben in het gestructureerde interview aangegeven in welke mate ze de bètavakken 
wiskunde, biologie en natuurscheikunde hadden terug laten komen in hun project. Dit is een score 
van 1-5 en die staat weergeven in Tabel 8. De leerlingen hebben aangegeven in welke mate ze de 
bètavakken wiskunde, biologie en natuurscheikunde hadden herkend in hun project, dit is ook te  
vinden in Tabel 8. De leerlingen hebben een score van 1-10 aangegeven. In het project “Archimedes” 
herkenden de leerlingen de bètavakken het sterkst, met name natuur-scheikunde heeft een sterke 
herkenbaarheid.  
De waardes van de docenten zijn vergeleken met die van de leerlingen en de scores komen 
grotendeels overeen. De bètavakken die het duidelijkste naar voren kwamen voor de leerlingen, 
werden door de docenten er dus ook in verwerkt. 
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Tabel 8: Mate van herkenbaarheid van de bètavakken per project gescoord door de docenten op een schaal van 1 tot 5 
en door de leerlingen op een schaal van 1 tot 10. De hoogste scores vanuit de leerlingen zijn per project onderstreept. 

 
 
De leerlingscores van herkenbaarheid worden samen met de beleving weergegeven in Figuur 5. Alle 
scores zijn genormeerd op 1 om ze te kunnen vergelijken. Zowel de hoogste score die de leerlingen 
hebben gegeven als de gemiddelde score over de drie bètavakken wordt weergegeven, dit zijn de 
eerste twee staven. Op deze manier kan er zowel gekeken worden naar de invloed van specifieke 
bètavakken als de invloed van het gehele bètadomein. In de derde staaf is een visualisering van de 
belevingsscore per project te zien, dit is een gemiddelde van de schalen die in Figuur 2 te zien zijn.  
 

 
Figuur 5: Projectbeleving en de herkenbaarheid van de verschillende bètavakken per uitbreidend project. Zowel de 
hoogste herkenbaarheid als de gemiddelde herkenbaarheid worden weergeven. 

Wanneer de verschillende data met elkaar vergeleken worden dan valt het op dat er geen verband 
te zien is tussen de score op de hoogste herkenbaarheid van de vakken en de beleving van de 
projecten, (r = .38, p = .463). Tevens is er geen verband zichtbaar tussen de score op de gemiddelde 
herkenbaarheid en de beleving, (r = .38, p = .452). Dit is zoals verwacht aangezien alleen de 
herkenbaarheid op de bètavakken is gevraagd. Sommige leerlingen hebben veel connectie met de 
bètavakken, terwijl andere die niet hebben. Over het algemeen zullen leerlingen die bètavakken leuk 
vinden een hogere beleving hebben bij projecten waarin bètavakken sterk terugkomen, terwijl 
leerlingen die bètavakken niet leuk vinden een lagere beleving zullen hebben bij die projecten. 

5.4 Diepleerscore en beleving 
De docenten hebben bij de verschillende Abc-vaardigheden aangegeven in welke maten deze 
aansluiten bij diep leren op een schaal van 1-10. Deze scores zijn gemiddeld per Abc-vaardigheid, de 
zogenoemde diepleerwaarde. In Tabel 9 zijn de diepleerwaarde per vaardigheid weergegeven 

Docent Leerling Docent Leerling Docent Leerling Docent Leerling Docent Leerling Docent Leerling

Wiskunde 1.0 5.7 2.0 2.5 1.0 1.6 1.0 1.6 1.0 1.4 3.0 3.6

Biologie 1.0 4.0 1.0 2.4 1.0 1.6 1.0 1.6 5.0 5.2 4.0 1.4

Natuurscheikunde 5.0 8.3 1.0 2.8 1.0 2.5 1.0 1.6 1.0 2.8 4.0 2.3

Gemiddeld 2.3 6.0 1.3 2.5 1.0 1.9 1.0 1.6 2.3 3.1 3.7 2.4

Data analist 

bij de OSArchimedes

Wanted: Bob 

de Wauwer Geluidslab

Jij hoort er 

(niet) bij The P.A.I.W.
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Tabel 9: De diepleerwaarde van de verschillende Abc-vaardigheden. 

 
 
Met deze diepleerwaarde van de verschillende vaardigheden is er een diepleerscore per project 
berekend. Deze is berekend volgens de volgende formule: 

𝐷𝑖𝑒𝑝𝑙𝑒𝑒𝑟𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  ∑ 𝐷𝑖𝑒𝑝𝑙𝑒𝑒𝑟𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒𝑣𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 ⋅ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑣𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑

𝑣𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑

 

 
In Figuur 6 is er een vergelijking te zien tussen de diepleerscore en de projectbeleving van de 
leerlingen per project. Beide variabelen zijn genormeerd naar arbitraire eenheden. 

 
Figuur 6: De genormeerde diepleerscore vergeleken met de projectbeleving van de leerlingen. 

Hierbij lijkt er geen relatie te zijn tussen de diepleerscore en de projectbeleving. De diepleerscore die 
het project heeft, lijkt dus geen invloed te hebben op hoe de leerlingen een project beleven. Dit is 
niet zoals verwacht, de verwachting was namelijk dat de beleving hoger zou zijn bij een hogere 
diepleerscore. Deze verwachte positieve relatie zou specifiek op de subschaal “Nut en Relevantie” te 
zien moeten zijn. Dit is echter niet het geval, (r = .29, p = .574). 
Verder valt het op aan Figuur 6 dat in ieder project een duidelijke mate van diep leren terug komt 
volgens de docenten. Dit is zoals verwacht aangezien volgens de docenten de verschillen tussen de 
Abc-vaardigheden in het stimuleren van diep leren gering zijn. De vaardigheden hebben een 
gemiddelde diepleerwaarde van 7.11 met een standaard afwijking van 0.98.  
 

5.5 Controlegegevens 
In Figuur 7 is de indeling van de klassen per project zichtbaar gemaakt om te controleren of de 
klassen die die projectbelevingstest hebben ingevuld representatief zijn voor het totaal. Bovendien 
laat de indeling van de klassen per project zien of de klassen goed gemixt zijn door de projecten. De 
afkorting “H” in de klassennaam betekent dat het een havo klas betreft, “GA” een gymnasium-
atheneum klas, “G” een gymnasium klas en “A” een atheneum klas. 
De verschillende klassen kiezen verschillende projecten in meer of mindere mate. Bij “The P.A.I.W.” 
zijn bijvoorbeeld gemiddeld meer havo leerlingen ingedeeld en bij “Jij hoort er (niet) bij” gemiddeld 
meer VWO leerlingen. Er is echter geen specifieke indeling per klas voor een project te zien. De 
klassen R2H2 en R2A2 zijn representatief voor de gehele leerling populatie. De gemiddelde afwijking 
in percentage leerlingen per project is 2 procentpunt. 

Eigenaarschap Kritisch denken

Brede 

ontwikkeling Burgerschap Creativiteit

Betekenisvol 

leren Samenwerking

8.2 7.2 6.5 5.2 7 8.3 7.4
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Figuur 7: Indeling van de klassen per project. 

Naast de controle voor de indeling van de klassen per project is er gekeken naar hoe de keuze en de 
projectbeleving van de leerlingen samenhangen. De gemiddelde voorkeur komt naar voren in de 
keuze-ordening. Alle leerlingen hebben een top van favoriete projecten aangegeven. De nummer 1 
komt overeen met 4 punten, de nummer 2 met 3, de nummer 3 met 2, nummer 4 met 1 en 
ontbrekend in de lijst komt overeen met 0 punten. 
Wanneer de keuze-ordening wordt vergeleken met de beleving in Figuur 8 valt het op dat er een 
relatie is. De relatie is dat een hogere keuze-ordening leidt tot een hogere beleving van het project, 
(r = .63, p = .183). Dit is zoals verwacht, aangezien een project dat ‘leuk’ lijkt, vaak als ‘leuk’ wordt 
ervaren. Zo een relatie wordt een self fulfilling prophecy (Brophy, 1983) genoemd. Tevens zou het zo 
kunnen zijn dat de leerlingen aan de hand van de beschrijvingen al goed kunnen inschatten hoe leuk 
ze het project gaan ervaren.  

 
Figuur 8: De projectbeleving van de leerlingen vergeleken met de gemiddelde keuze-ordening van de leerlingen per 
project.  
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6 Conclusies 
Aan de hand van de antwoorden op de deelvragen zullen conclusies worden getrokken over welke 
onderdelen sterk moeten zijn in een project om de beleving van de projecten te verhogen. Vanuit de 
conclusies worden er adviezen geformuleerd voor de docenten van de VERDER projecten. De 
adviezen kunnen op de verschillende vaardigheden en de onderdelen van de vragenlijst worden 
gespecificeerd. Er zal geadviseerd worden de vaardigheden die een positieve invloed hebben op de 
beleving terug te laten komen in de projecten. Op die manier kunnen de docenten op het Abc-
college de beleving van de projecten verhogen.  De terugkoppeling van de resultaten en adviezen 
wordt hier toegelicht. Daarnaast worden de beperkingen van het onderzoek uiteengezet en worden 
er enkele suggesties gedaan voor vervolgonderzoeken. 
 

6.1 Antwoorden onderzoeksvragen 
 
Deelvraag x1: In welke mate komen de Abc-vaardigheden volgens de docenten voor in de VERDER 
projecten? 
In elk van de projecten komen meerdere Abc-vaardigheden voor volgens de docenten. Zoals in 
Figuur 3 is weergegeven, is er een andere focus op de Abc-vaardigheden bij elk VERDER project. 
Alleen het project “The P.A.I.W.” bevatte slechts vier van de zeven Abc-vaardigheden, terwijl de rest 
van de project er zes of zeven bevatten. Deze vier vaardigheden, Eigenaarschap, Kritisch denken, 
Betekenisvol leren en Samenwerking, kwamen allemaal in gelijke mate voor. 
Het project “Archimedes” bevatte vooral de vaardigheid Betekenisvol leren, het project “Wanted: 
Bob de Wauwer” vooral de vaardigheden Eigenaarschap, Creativiteit en Samenwerking en het 
project “Geluidslab” vooral de vaardigheid Samenwerking en in mindere mate Eigenaarschap en 
Creativiteit. Het project “Jij hoort er (niet) bij” bevatte voornamelijk de vaardigheid Burgerschap, 
terwijl het project “Data analist bij de OS” alle vaardigheden in ongeveer dezelfde mate bevatte, met 
Eigenaarschap als sterkst voorkomende. 
 
Deelvraag x2: In welke mate zijn de Abc-vaardigheden gekoppeld aan diep leren volgens de 
docenten? 
Volgens de docenten zijn alle Abc-vaardigheden op een bepaalde manier gekoppeld aan diep leren. 
Aan de hand van de antwoorden van de docenten per Abc-vaardigheid is de diepleerwaarde 
bepaald. De diepleerwaarde geeft aan in welke mate een Abc-vaardigheid is gekoppeld aan diep 
leren op een schaal van 1-10. De vaardigheden hebben een gemiddelde diepleerwaarde van 7.11 
met een standaard afwijking van 0.98. Hierbij hebben Betekenisvol leren en Eigenaarschap de 
sterkste koppeling met diepleerwaardes  van respectievelijk 8.3 en 8.2; Burgerschap heeft de 
zwakste koppeling met een diepleerwaarde van 5.2.  
 
Deelvraag x3: In hoeverre zijn de Abc-vaardigheden (genoemd door docenten) gerelateerd aan 
beleving van leerlingen in het VERDER project? 
Vanuit een vergelijking tussen de mate waarin een Abc-vaardigheid voor komt en de beleving van de 
projecten, kan niet geconcludeerd worden dat er significante relaties bestaan. Echter, de Abc-
vaardigheden “Eigenaarschap” en “Creativiteit” lijken een positief effect te hebben op de beleving 
en de Abc-vaardigheid “Kritisch denken” een negatief effect op de beleving.  
Hierbij is het belangrijk om te noemen dat de algehele beleving van de projecten relatief laag is. Van 
projectonderwijs wordt er echter juist verwacht dat de motivatie verhoogd wordt en daarmee ook 
de beleving (Blumenfeld, et al., 1991).  
 
Deelvraag x4: In hoeverre is de herkenbaarheid van de bètavakken (genoemd door docenten) 
gerelateerd aan de beleving van leerlingen in het VERDER project? 
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De herkenbaarheid van de bètavakken in de verschillende uitbreidende projecten is zowel bij de 
leerlingen als bij de docenten nagevraagd. De herkenbaarheid van de leerlingen en docenten 
kwamen grotendeels overeen. Vanuit de vergelijking tussen de mate van herkenbaarheid van de 
bètavakken en de projectbeleving is gebleken dat hier geen significante correlatie aanwezig is. De 
leerlingen lijken een project niet positiever of negatiever te beleven wanneer een bètavak in 
sterkere mate voorkomt. 
 
Deelvraag x5: In hoeverre is de te verwachten mate van diep leren (vanuit de docenten) van de 
VERDER projecten gerelateerd aan de beleving in het VERDER project? 
De diepleerscore is gegeven door de docenten aan de hand van de Abc-vaardigheden en in hoeverre 
deze diep leren stimuleren. Per project is de diepleerscore vergeleken met de beleving van de 
leerlingen. Hoewel de verwachting was dat er een relatie zou zitten tussen een de diepleerscore en 
de beleving, is er geen duidelijke correlatie tussen deze twee parameters. Het maakt voor de 
VERDER projecten voor de beleving dus niet uit in welke mate er diep leren aanwezig is via de Abc-
vaardigheden. 
 
De antwoorden op de deelvragen beantwoorden dan samen de volgende hoofdvraag: 
Op welke manier beïnvloeden de voorkomende Abc-vaardigheden, de herkenbaarheid van 
bètavakken en de mate van diep leren de beleving van leerlingen in het VERDER project? 
Er zijn geen significante correlaties gevonden die aantonen dat de beleving van de leerlingen in het 
VERDER project beïnvloed wordt door  de voorkomende Abc-vaardigheden, de herkenbaarheid van 
de bètavakken of de mate van diep leren in het project. Echter zijn er wel indicaties gevonden dat 
sommige van deze relaties er wel zijn. Deels vanwege het lage aantal onderzochte projecten en het 
geringe aantal respondenten zijn deze niet significant. Zo lijkt het erop dat de Abc-vaardigheden 
“Eigenaarschap” en “Creativiteit” een positief effect hebben op de beleving en de Abc-vaardigheid 
“Kritisch denken” juist een negatief effect op de beleving. Voor de herkenbaarheid van de 
bètavakken en de mate van diep leren zijn er geen indicaties gevonden dat ze een effect hebben op 
de beleving van de leerlingen. 

6.2 Aanbevelingen 
De projecten krijgen van de leerlingen gemiddeld een lage score op de projectbelevingstest. Het 
project “Wie wordt de nieuwe data analist bij de Olympische Spelen?” is het enige project dat meer 
positief dan negatief beoordeeld wordt op de gemeten subschalen. Als een hogere beleving gewenst 
is, zou dit project een voorbeeld kunnen zijn voor de andere projecten. De opzet en methode van dit 
project zouden in andere projecten gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld de verbinding met een 
andere locatie. Door goed overleg tussen de docenten van de verschillende projecten kunnen de 
beste kwaliteiten gekoppeld worden. 
Ondanks dat de projecten een relatief lage beleving hebben, kan er niet vanuit gegaan worden dat 
leerlingen alles leuk vinden. Leerlingen beleven de wereld vanuit een ander gezichtspunt dan de 
docenten die de projecten maken. Een hoge beleving is echter niet het hoofddoel van de projecten. 
Leerlingen mogen bepaalde onderdelen van een project minder leuk vinden wanneer zij er wel van 
kunnen leren.  
 
Het lijkt erop dat projecten waarin de Abc-vaardigheden “Eigenaarschap” en “Creativiteit”  sterk 
naar voren komen, door de leerlingen positiever ervaren worden. Om de beleving van de leerlingen 
hoger te krijgen wordt dus aangeraden deze vaardigheden sterk terug te laten komen in de 
projecten. Verder lijkt de Abc-vaardigheid “Kritisch denken” het tegengestelde effect te hebben. 
Projecten die hier sterk op inzetten, lijken door de leerlingen als minder leuk ervaren te worden.  
De vaardigheden kunnen door de leerlingen als abstract ervaren worden, waardoor het nut van de 
projecten minder snel wordt ingezien. Door leerlingen inzicht te geven in wat ze leren, kunnen zij het 
project als nuttiger en/of relevanter gaan ervaren. 
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Bovendien hebben leerlingen die ingedeeld worden bij een project dat een sterke voorkeur heeft, 
over het algemeen een hogere beleving voor dit project. Daarom wordt aangeraden om leerlingen 
zo veel mogelijk in te delen bij projecten die hun voorkeur hebben. 

6.3 Terugkoppeling resultaten naar Abc-college 
Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek zijn de onderzoekers langs gegaan bij het Abc-
college om de bevindingen te delen met de docenten die gaan over de VERDER projecten. Tijdens de 
bijeenkomst zijn de onderzoeksmethoden en de resultaten gedeeld met de docenten. Vervolgens 
hebben de onderzoekers aangegeven wat de aanbevelingen zijn die volgen uit het onderzoek. De 
PowerPoint slides die ter ondersteuning van deze presentatie gebruikt zijn, zijn te vinden in 
Appendix VI: Presentatie resultaten.  
De docenten gaven aan dat een groot deel van de bevinden herkenbaar waren voor hun. Echter, de 
algehele beleving die de leerlingen hebben bij de projecten viel tegen. Dit was lager dan ze verwacht 
hadden. Er werd opgemerkt dat beleving niet het hoofddoel is van de projecten, en de leerlingen de 
projecten niet alleen maar ‘leuk’ hoeven te vinden. Hiermee gaven ze aan dat de negatieve relatie 
tussen de vaardigheid “Kritisch denken” en de beleving van het project, geen reden is om deze 
vaardigheid minder voor te laten komen. Wel gaven ze aan in te willen zetten op de vaardigheden 
“Creativiteit” en “Samenwerking”, om op deze manier te kijken of de beleving van de leerlingen 
groter zou worden. 
De aanbeveling om leerlingen meer inzicht te geven in het geleerde, werd door de docenten 
gedragen. Ze denken dat de lage score op de subschaal “Nut en Relevantie” deels te verklaren is 
door te weinig inzicht in wat er geleerd is bij de leerlingen. Deels omdat de leerlingen geen cijfer 
voor het project krijgen, kan het voor leerlingen lastiger zijn om inzicht te krijgen in wat het nut is 
van het project. De docenten hebben aangegeven, meer aandacht te geven aan het inzicht geven in 
het geleerde. 
Ook waren de docenten geïnteresseerd in het vaker meten van de beleving van de projecten, zoals 
aangeraden door de onderzoekers. De onderzoekers zullen de gebruikte meetmethoden delen met 
de docenten. 

6.4 Beperkingen van het onderzoek 
Het uitgevoerde onderzoek heeft verschillende beperkingen. Zo is er slechts een beperkt aantal 
projecten vergeleken. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de onzekerheid in de onderzochte 
relaties groot is omdat de correlaties over slechts 6 punten worden bepaald. Daarnaast is ook het 
aantal respondenten van de projectbelevingstest erg laag: tussen de 3 en 11 per project. 
 
Verder is de projectbelevingstest afgenomen middels een digitale vragenlijst. De motivatie achter de 
antwoorden is dus niet bekend. Op deze manier is het wel mogelijk geweest om de projecten met 
elkaar te vergelijken, maar niet om er achter te komen waarom leerlingen projecten hoog of laag 
waarderen op verschillende onderdelen. 
 
Daarnaast is er in dit onderzoek ook niet gekeken naar de projecten zelf. Er is alleen gekeken naar de 
ervaringen van de leerlingen en de mate van voorkomen van de Abc-vaardigheden volgens de 
verantwoordelijk docenten. Door bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de projecten zijn beschreven, 
opgebouwd, begeleid, uitgevoerd en afgerond, kan een completer beeld gevormd worden over de 
projecten.  
 
Ook heeft er geen meting plaats gevonden naar de mate van diep leren in het project. Dit is bepaald 
door te kijken naar de Abc-vaardigheden die in het project voorkomen en de mate waarin deze 
gekoppeld zijn aan die leren. Door op deze indirecte manier de mate van diep leren te meten, zou 
het voor kunnen komen dat de resultaten niet overeen komen met de daadwerkelijke mate van diep 
leren, zoals gemeten in  een toets (zie oorspronkelijk plan). Opvallend is namelijk dat met deze 
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meetmethode, de mate van diep leren niet veel varieert in de verschillende projecten. Ondanks dat 
de leerlingen de projecten wel divers ervaren. 

6.5 Verder onderzoek 
In het huidige onderzoek is er data verzameld en weergegeven en voor een completer beeld zijn de 
gevonden indicaties teruggekoppeld aan de verantwoordelijk docenten van de projecten. Naar 
aanleiding van de terugkoppeling zullen de docenten zich meer focussen op het inzicht geven in het 
geleerde en de projectbeleving monitoren. Door bij een volgende serie projecten dit onderzoek te 
herhalen, kan onderzocht worden of de aanbevelingen effect hebben.  
 
Om de hoofdvraag van het originele onderzoek te kunnen beantwoorden, is het van belang dat er 
een mate van diep leren in de bètavakken gemeten wordt, zowel voordat de leerlingen een project 
volgen als nadat het project afgerond is. De originele aanpak van dit onderzoek geeft richtlijnen voor 
hoe dit onderzoek uitgevoerd kan worden. Verder zou een meting aan de beleving van de 
bètavakken hieraan toegevoegd kunnen worden. Dit zou een belangrijke variabele kunnen zijn in de 
beleving en keuze van de projecten en het diep leren. 
Tevens zouden de resultaten van dit onderzoek betrouwbaarder zijn als het aantal respondenten 
zou worden uitgebreid. Hierdoor zou een beter beeld ontstaan van de projectbeleving. Naast het 
uitbreiden van het aantal respondenten, zou er ook gekeken kunnen worden naar een groter aantal 
projecten. Hierdoor kunnen er duidelijkere conclusies getrokken worden over de gemeten relaties.  
Aan de hand van de getrokken conclusies kunnen de projecten verbeterd worden. Door meerdere 
keren met de docenten in gesprek te gaan over de gevonden indicaties, kan er een opbouwende lijn 
van verbeteringen van de projecten ontstaan. 
 
Ook zou er een vervolg onderzoek gedaan kunnen worden waarin de projecten dieper onderzocht 
worden. Hierbij zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar de projectomschrijvingen, de 
opbouw, de begeleiding tijdens de projecten, de geleerde vaardigheden en de manier van afronden. 
Deze en andere eigenschappen zouden een sterke invloed kunnen hebben op de beleving van de 
projecten. Hierin zou het verzamelen van kwalitatieve data door bijvoorbeeld uitgebreide interviews 
passend kunnen zijn. 

6.6 Eindconclusie 
De onderzochte projecten hebben over het algemeen een lage beleving bij de leerlingen. De Abc-
vaardigheden “Creativiteit” en “Eigenaarschap” lijken een positief effect te hebben op de beleving 
en de Abc-vaardigheid “Kritisch denken” een negatief effect op de beleving. Er lijkt geen verband te 
zijn tussen de herkenbaarheid van bètavakken in de projecten en de beleving. Bovendien lijkt er 
geen verband te zijn tussen de diepleerscore en de beleving. Omdat diep leren niet direct gemeten 
is, is er vanuit dit onderzoek niet te concluderen of diep leren samen hangt met de beleving van de 
projecten. 
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Appendix I: Projectbeschrijvingen 
De projectbeschrijvingen die hieronder volgen zijn afkomstig van de docenten van de projecten. 
Iedere docent schrijft voor zijn/haar project een tekst zoals ze hier zijn weergeven. Deze teksten zijn 
met de leerlingen gedeeld om hen vervolgens een keuze te laten maken. 
 

1 ARCHIMEDES 

Archimedes (Syracuse, 287 v.Chr. – aldaar, 212 v.Chr.) was een Oudgriekse wiskundige, 
natuurkundige, ingenieur, uitvinder en sterrenkundige. 
In de oudheid was Archimedes beroemd vanwege zijn natuurwetenschappelijke en technische 
prestaties. Zo gaf hij een verklaring voor het principe van de hefboom. Hij wordt gezien als de 
ontwerper en constructeur van de naar hem vernoemde schroef van Archimedes. Ook zou hij zich 
bezig hebben gehouden met het ontwerp van innovatieve belegeringsmachines, zoals de katapult. 
Voor dit project zoeken we leerlingen die zich willen vastbijten in de geschiedenis, theorieën, 
experimenten en bouwwerken van Archimedes. 
 
Het is een project dat dus multidisciplinair is, dat betekent dat je je moet verdiepen in de wiskunde 
en natuurkunde waar Archimedes zich mee bezig hield. Dat doe je onder andere door zelf 
berekeningen te maken en experimenten uit te voeren. Daarnaast is er ruimte om één van de 
uitvindingen die Archimedes deed na te bouwen met enkel materialen en verbindingen die er in die 
tijd beschikbaar waren.  

Extra informatie: https://schooltv.nl/video/wie-was-archimedes-een-kroon-van-goud/ 

2 Jij hoort er (niet) bij! 

Het thema voor deze reeks VERDER lessen is Mijn wereld en mijn idealen. Het onderwerp van het 
project is  verzet tegen discriminatie en uitsluiting en het eindproduct is een ingericht historisch 
‘museum’ .In het project ga je met één van de volgende onderwerpen uit de geschiedenis aan de 
slag. 

• Apartheid in Zuid-Afrika 

• Discriminatie in de VS 

• De revolutie van de voormalige slaven in Haïti 

• Jodenvervolgingen in Nazi-Duitsland 

• Vrouwenrechten in Nederland 

Je gaat in groepen historisch onderzoek doen naar één van deze onderwerpen. Daarna gaat je 
groepje nadenken over het maken van een deel van een tentoonstelling over het onderwerp. Wat 
voor afbeeldingen wil je laten zien en waarom? Ook ga je iets maken om je tentoonstelling te 
promoten en iets om in je tentoonstelling te laten zien. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle 
groepen samen hebben nagedacht over het hele tentoonstelling en dat deze samen wordt ingericht. 

Samenwerken is dus belangrijk bij het project. Verder leer je over de manieren waarop discriminatie 
heeft plaatsgevonden in de geschiedenis. Ook leer je hier je mening over geven en nadenken over 
hoe je dat visueel wilt weergeven in het ‘museum’. 

3 Geluidslab 
Experimenten met geluid. 
Wat is geluid? En wat beïnvloedt de klank? Hoe kun je geluid veranderen? 

https://schooltv.nl/video/wie-was-archimedes-een-kroon-van-goud/
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Je gaat experimenteren met geluid: je maakt het digitaal, je bouwt zelf een instrument waarbij je 
gebruik maakt van bestaande materialen ( de ideale wereld doet immers aan recycling!!). En met het 
resultaat maak je je eigen compositie. Je eindproduct kan een zelfgebouwde muziekmachine zijn , 
een instrument of het spelen van een nummer met een bandje van eigengemaakte instrumenten. 
Alles kan, het is vooral een kwestie van uitproberen. Lekker creatief bezig zijn. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6ZW2UWu2IWU&feature=youtu.be&t=362 
https://www.youtube.com/watch?v=y2LwBy2m2vI&feature=youtu.be 
 
 
4 Wanted Bob de Wauwer 
Het zal vast niet aan je ontgaan zijn we gaan VERHUIZEN!!!!!! Voor diegene die eerder een 
verhuizing hebben meegemaakt zal het gemakkelijker voor te stellen zijn dat er meer bij komt 
kijken bij een verhuizing dan alleen maar spullen heen en weer sjouwen. Een nieuw gebouw is voor 
iedereen super spannend. Iedereen zal opnieuw moeten zoeken naar zijn eigen plekkie op school. 
Het voelt raar om geen les meer  te hebben in de klaslokalen die je al zolang kent.  

Vandaar dat wij jou en je team nodig hebben! Jullie krijgen de eervolle job om op te treden als de 
binnenhuisarchitecten van het Abc-college. Je hebt als doel om het gebouw zodanig aan te kleden/ 
aan te passen/ of wat er dan ook voor nodig is, dat iedereen zich zo snel mogelijk lekker thuis gaan 
voelen. Dat kan gaan om diverse plaatsen in de school: van de aula of de gangen tot een lokaal of 
het schoolplein Je verdiept je in de vraag: wat maakt een schoolgebouw tot een fijne plek en 
vervolgens: hoe krijg ik dat voor elkaar? Je plan leg je voor aan de schoolleiding: en als zij ook 
enthousiast zijn mag je het uit gaan voeren!  

5 Wie wordt de volgende data-analist tijdens de Olympische Spelen? 
 
Hoe werd Pieter van den Hoogenband tot drie keer toe Olympische kampioen? Hoe kun je nou zien 
wat hij onder water precies doet en hoe werd hij nou precies getraind ? Hoe kom je tot een ideale 
sportprestatie? 
In dit project ga je aan de slag met het maken van verschillende bewegingsanalyses van b.v. 
zwemmen en ringzwaaien. Je werkt met een Ipad, je maakt video-opnames, je maakt gebruik van 
een app, berekent, analyseert en je maakt vertragingsbeelden om zo jouw techniek te kunnen 
verbeteren. Daarnaast ga je ook aan de slag met analyseren van tactiek in een teamsport. Heb je 
het een beetje onder de knie? Dan is het tijd voor meer verdieping... 
We gaan de ICT-mogelijkheden van onze topsporters eens bekijken in het zwembad en wellicht 
kunnen we nog bij PSV terecht... 
 
6 The P.A.I.W. 
 
Je hoort als leerling misschien wel eens: ‘Waar een wil is, is een weg. “ Dit gezegde lijkt wel aan te 
geven dat de wereld en jouw wereld maakbaar is. Als je hard genoeg je best doet, bereik je je 
idealen en leef je in een ideale wereld. Reclames versterken die indruk. Maar hoe maakbaar is jouw 
wereld en hoe maakbaar is de leefomgeving van een organisme? Hoe goed past een organisme in 
zijn veranderende leefomgeving? Hoe ideaal is het bouwplan van een organisme en zijn 
orgaanstelsels voor zijn taken? Dit zijn relevante vragen in deze wereld met verwachte 
klimaatveranderingen. Wij gaan in dit project hier met een paar (soorten) onderzoeken proberen 
achter te komen. De verschillende soorten onderzoeken in dit project zijn: bronnenonderzoek, 
beschrijvend en experimenteel onderzoek. We gaan kritisch naar reclames uit onze eigen leefwereld 
kijken. Ook ontdekken we welke minuscule levende wezens er in hooiwater kunnen leven. En we 
gaan bij een aantal geleedpotigen op zoek naar de verschillen in hun bouwplan. We vragen ons in dit 
project ook af of deze bouwplannen geschikt zijn voor hun leefomgeving en of we zelf een beter 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZW2UWu2IWU&feature=youtu.be&t=362
https://www.youtube.com/watch?v=y2LwBy2m2vI&feature=youtu.be
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bouwplan kunnen ontwerpen. En tot slot zijn we bezig met de vraag of onze planten passen in de 
wereld van klimaatveranderingen. 
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Appendix II: Werkplannen projecten 
Naast de projectbeschrijvingen voor de leerlingen hebben de docenten van de projecten voor hun 
eigen project een werkplan geschreven. Hier staat onder andere in beschreven wat de opzet van het 
project is, wat de doelen en welke middelen er gebruikt zullen worden. Alleen van het project “Jij 
hoort er (niet) bij!” is helaas geen werkplan beschikbaar. Hieronder zijn de werkplannen van de 
projecten in te zien. 
 

VERDER - Projectopzet 2018-2019 
 

Naam project ‘Wie wordt de volgende data-analist bij de Olympische Spelen?’ 

Jaarlaag 2 

Periode 2 

Thema Bewegen en ICT 

Kaders van het 
project voor de 
leerlingen 
 
Doel van je project.  
Voorwaarden aan 
het proces.  
Stappen die leerling 
moet doorlopen. 
verwachtingen 
 

Het doel van dit project is om iedere deelnemende leerling op eigen 
niveau onderzoek te laten doen naar alle mogelijkheden die de app 
‘Technique’ biedt tot het analyseren van een bepaalde beweging om 
zo uiteindelijk je eigen bewegingstechniek te verbeteren.  
Een voorwaarde om deel te mogen nemen aan dit project is dat 
iedere leerling zelf fit en actief genoeg is tot daadwerkelijke 
deelname tijdens het ringzwaaien, zwemmen en voetballen. 
Langdurig geblesseerde leerlingen worden helaas niet geselecteerd 
voor dit project. 
 
Leerlingen krijgen informatie over app ‘Technique’. Deze staat op 
alle Ipads geïnstalleerd. Leerlingen oefenen met de app middels het 
maken van filmpjes tijdens het ringzwaaien bij ons in de gymzaal.  
Vervolgens wordt er een rondleiding en presentatie gegeven door 
Swimcentre in het Pieter van den Hoogeband zwembad. Deze 
rondleiding en presentatie gaan over de ICT-mogelijkheden die 
gebruikt worden bij het trainen van professionele 
wedstrijdzwemmers.  
Ook probeer ik nog te regelen dat ik met mijn groep leerlingen naar 
het PSV-stadion kan voor een training. Het is daarbij ook de 
bedoeling dat er gebruik wordt gemaakt van ICT/videobeelden om 
de techniek/ tactiek te verbeteren binnen het voetballen.  
De verschillende bewegingsanalyses worden aan het einde een 
individuele presentatie die verwerkt wordt in PowerPoint. 
 

Benodigde middelen 
voor dit project 
 
materialen, 
voorzieningen, 
externe expertise 
etc. 

▪ Gymkleding en passende sportkleding (leerling zelf 
meenemen) 

▪ Ipadkar 411 (deze heb ik al gereserveerd) 
▪ App ‘Technique’ 
▪ Externe expertise van het Pieter van den Hoogeband zwembad 

(dit is al geregeld) 
▪ Externe expertise van PSV voetbal (hier ben ik mee bezig) 

▪ Gymzaal 1 (dit is al geregeld) 
▪ Theorielokaal (deze moet nog geregeld worden, doen jullie 
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dit?) 
 

Algemene 
leerdoelen 
 
Hoe komen de 
vaardigheden uit de 
Abc-bloem en uit 
VERDER terug in dit 
project? 
 

▪ Onderzoek doen naar de app ‘Technique’ 
▪ Presentatie maken d.m.v. de video-analyses 

Specifieke 
leerdoelen  
 
Aanvullend op 
algemene leerdoelen 

▪ Het toepassen van ICT-mogelijkheden binnen verschillende 
bewegingsactiviteiten 

▪ Het analyseren van een beweging middels de app 
‘Technique’  

▪ Het verbeteren van je techniek middels videobeelden en 
analyses, dus de uiteindelijke analyse weer toepassen in de 
beweging  

 

Karakter van je 
project 
 

□ maken (2D),                                      □ bouwen (3D), 

□ ICT,                                                     □ filosoferen, 

□ schrijven                                            □ bewegen 

□ onderzoeken,                                   □ ontwerpen, 

□ anders …. 
 

Eindproduct  
 
Omschrijving en 
middelen 

De verschillende bewegingsanalyses worden aan het einde een 
individuele presentatie die verwerkt wordt in PowerPoint.  
Natuurlijk mogen de leerlingen elkaar hebben met het in elkaar 
zetten van deze presentatie. 
 

Andere producten 
 
Omschrijving en 
middelen 

Tussenproducten: 
- Video ringzwaai-analyse 
- Video zwem-analyse (PvdH-zwembad) 
- Video voetbal-analyse (PSV) 

 

Check ook of alle algemene leerdoelen in je project geborgd zijn  
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Naam project Geluidslab 

Jaarlaag Klas 2 

Periode 2 

Thema  

Kaders van het 
project voor de 
leerlingen 
 
Doel van je project.  
Voorwaarden aan 
het proces.  
Stappen die leerling 
moet doorlopen. 
verwachtingen 
 

Leerlingen gaan experimenteren met geluid. Ze gaan op 
ontdekkingstocht wat geluid is, maken alledaagse geluiden digitaal 
en verwerken die in een compositie, bouwen een 
muziekinstallatie/instrument en gaan daarmee ook een eigen 
compositie uitvoeren. 
Het project is een groot experiment. Dat betekent dat de kaders zijn 
vastgelegd, maar de inhoud per leerling of per groep kan verschillen. 
Het gaat erom dat de leerling zelf het avontuur aangaat en het 
eindresultaat kan dus erg uiteenlopend zijn. Het is bij dit project 
juist eens de bedoeling om de leerlingen te laten durven 
experimenteren en daarvoor moet het eindporduct niet per se 
leidend zijn. 

Benodigde middelen 
voor dit project 
 
materialen, 
voorzieningen, 
externe expertise 
etc. 

Het muzieklokaal in het oude gebouw. In het nieuwegebouw zou het 
muzieklokaal misschien ook een optie zijn, dat moeten we gaan 
ervaren. 
We hebben per 4 leerlingen minimaal 1 Ipad nodig, alle lessen. En 
we hebben per 4 leerlingen ook minimaal een laptop nodig, ook alle 
lessen. 
Boormachine, lijmpistool, hamer, zaag, ducktape, lijm, 
knutselmaterialen 
 
 

Algemene 
leerdoelen 
 
Hoe komt 
eigenaarschap terug 
in het project 
 

Eigenaarschap – samenwerken – durven experimenteren en buiten 
de gebaande paden gaan, zonder dat dat consequenties heeft in de 
vorm van een cijfer. Het proces staat voorop. Creativiteit 
ontwikkelen. 
 
 

Specifieke 
leerdoelen  
 
Aanvullend op 
eigenaarschap 

De leerlingen maken een eigen compositie en ervaren wat daarvoor 
nodig is. En de leerlingen experimenteren met geluid en gaan 
ervaren waaraan geluid/klankeigenschappen onderhevig is/zijn.  
 
 
 
 
 
 

Karakter van je 
project 
 

□ maken (2D),                                      □ bouwen (3D), 

□ ICT,                                                     □ filosoferen, 

□ schrijven                                            □ bewegen 

□ onderzoeken,                                   □ ontwerpen, 

□ anders …. 
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Eindproduct  
 
Omschrijving en 
middelen 
 

Een zelf ontworpen muziekinstallatie of muziekinstrument en 
minimaal 1 (digitale) compositie 
 
 
 
 
 

Andere producten 
 
Omschrijving en 
middelen 
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Naam project The P.A.I.W.  
(The Plantastic, Arthropodiac, Ideal World) 

Jaarlaag 2 

Periode 2 

Thema Mijn wereld en mijn idealen. Experimenteren, idealiseren en 
realiseren.   

Kaders van het 
project voor de 
leerlingen 
 
Doel van je project.  
Voorwaarden aan 
het proces.  
Stappen die leerling 
moet doorlopen. 
verwachtingen 
 

In dit project gaat de leerling met verschillende typen onderzoek 
aan de slag (bronnenonderzoek, beschrijvend onderzoek en 
experimenteel onderzoek). Hij gaat verschillende 
onderzoekstechnieken toepassen. Stappen en leervragen die hierbij 
doorlopen worden zijn: 
Bronnenonderzoek:  
Wat is mijn onderzoeksvraag, welke informatie heb ik nodig en ga ik 
opzoeken (in relatie tot onderzoeksvraag)? Wat is een betrouwbare 
bron?  
Beschrijvend onderzoek: 
Hoe gebruik ik de microscoop? Hoe ontleed ik een geleedpotige?   
Wat neem ik waar, en wat laat ik hiervan in een schematische 
tekening zien? Wat betekenen deze waarnemingen voor mijn 
antwoord op de onderzoeksvraag?  
Experimenteel onderzoek: 
Ik krijg een actueel probleem (verstoorde plantengroei in een droge, 
warme zomer) aangereikt, kan ik daarbij een (vergelijkend) 
onderzoekje ontwerpen?  
 
Van de verschillende (typen) onderzoek doen de leerlingen op 
verschillende manieren verslag (powerpoint, poster, elevator pitch). 
Er wordt in wisselende tweetallen gewerkt, bij elk onderzoek dus 
nieuwe indeling, door toeval bepaald (huzzel techniek op digibord of 
iets dergelijks).  
 
Voorwaarden voor dit proces zijn:  
Maximaal 24 leerlingen, lokaal 401, microscopen en andere 
onderzoeksbenodigdheden, actieve en onderzoekende werkhouding 
van leerlingen, bij paar lessen TOA.  
 
Bij sommige lessen: huiswerk maken om eerder aangeleerde 
vaardigheden (micropieren, tekenen) te herhalen. De docent zal hier 
filmpjes voor mailen naar de leerlingen.  

Benodigde middelen 
voor dit project 
 
materialen, 
voorzieningen, 
externe expertise 
etc. 

Voorzieningen: 
Lokaal 401, microscopen en prepareerbenodigdheden, 
ontleedsetjes,  
 
Materialen: 
Biologische onderzoeksmaterialen (24 setjes van 1 mossel, 1zeepier 
, 1 sprinkhaan, 24 jampotten, Hooi, pan om hooi te koken en 24 
plastic pipetjes, enz).  
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Computers (aantal lessen) 
Grote papier vellen om posters te maken en kantoorbenodigdheden 
 
(Externe) expertise:  
TOA van biologie bij enkele lessen  

Algemene 
leerdoelen 
 
Hoe komt 
eigenaarschap terug 
in het project 
 

• Samenwerken met steeds wisselende partners; talenten bij 
nieuwe partner en zichtzelf ontdekken 

• Leerlingen krijgen (per onderzoek) lesmateriaal aangereikt en een 
tijdsschema/lesplanner aangereikt en zij moeten daarbinnen hun 
werktempo op peil houden. 

• Het herhalen van bekende onderzoekstechnieken (microscoperen 
en tekenen) door aangereikte instructie-filmpjes als huiswerk te 
bekijken 

Specifieke 
leerdoelen  
 
Aanvullend op 
eigenaarschap 

• Verschillende typen onderzoek ontdekken en inzicht krijgen in 
eigen voorkeur (bronnenonderzoek, experimenteel en 
beschrijvend onderzoek) 

• Ervaring opdoen met de natuurwetenschappelijke 
onderzoeksmethode, denk aan opstellen van een hypothese, het 
ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van een experiment 
(waarnemen, gegevens verzamelen, gegevens verwerken) en een 
conclusie trekken. 

• Vragen over reclame/claims uit eigenleefwereld om te zetten in 
onderzoeksvragen, gekoppeld aan wetenschappelijke concepten. 

• In verschillende bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te 
beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. 

• De uitkomsten van onderzoek te presenteren (poster, 
powerpoint).  

 

Karakter van je 
project 
 

□ maken (2D),                                      □ bouwen (3D), 

□ ICT,                                                     □ filosoferen, 

□ schrijven                                            □ bewegen 

□ onderzoeken,                                   □ ontwerpen, 

□ anders …. 

Eindproduct  
 
Omschrijving en 
middelen 
 

De leerling kan zijn eigen voorkeur voor type onderzoek 
verwoorden. 
De leerling heeft ontdekt dat hij met inhoudelijke biologische kennis 
gecombineerd met zijn opzoekvaardigheden claims en reclame uit 
zijn eigen leefwereld kan weerleggen of nuanceren.  
De leerling heeft verschillende organismen in meer detail 
bestudeerd en een eigen ideaal dier ontworpen.  

Andere producten 
 
Omschrijving en 
middelen 

De leerling heeft ervaring opgedaan met natuurwetenschappelijk 
onderzoek uitvoeren en ontwerpen, met microscoperen en 
ontleden.  
 

 
Naam project Archimedes 

Jaarlaag Klas 2 
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Periode 2 

Thema Wetenschap en filosofie 

Kaders van het 
project voor de 
leerlingen 
 
Doel van je project.  
Voorwaarden aan het 
proces.  
Stappen die leerling 
moet doorlopen. 
verwachtingen 
 

Leerlingen kennis laten maken met Archimedes wetenschapper en 
ingenieur, zodat leerlingen het nut begrijpen van multidisciplinair leren (ons 
veelzijdige schoolsysteem ☺) 
 
We verwachten dat de leerlingen zich willen vastbijten in de geschiedenis, 
theorieën, experimenten en bouwwerken van Archimedes. 
 

Benodigde middelen 
voor dit project 
 
materialen, 
voorzieningen, externe 
expertise etc. 

Vuren houten latten van 44x22 
Touw 
Houtlijm 
Deuvels 
Schroeven 
Spijkers 
Spiegels 
Scherpe beitels 
 

Algemene leerdoelen 
 
Hoe komen de 
vaardigheden uit de 
Abc-bloem en uit 
VERDER terug in dit 
project? 
 
 

Eigenaarschap: De leerling bepaalt in hoeverre de opdracht gestuurd of vrij 
is; kan de ontwerpcyclus doorlopen 
Samenwerking: idem 
Creativiteit: idem  
Kritisch denken: De leerling wordt zich bewust van de relatie tussen 
bètavakken; hoe haalbaar hun eigen ontwerp is  
Burgerschap: De leerling kan het geleerde presenteren aan 
leeftijdsgenoten 
Onderzoek doen: De leerling kan experimenten uitvoeren en het belang 
voor de wetenschap aangeven. 
 

Specifieke leerdoelen  
 
Aanvullend op 
algemene leerdoelen 

De leerling wordt beter in houtbewerking. 
 
 
 
 
 
 

Karakter van je 
project 
 

□ bouwen (3D) 
□ filosoferen,                                    
□ onderzoeken 
□ ontwerpen, 
 

Eindproduct  
 
Omschrijving en 
middelen 
 

 
Presentatie van het geleerde  
Een uitvinding van Archimedes 
 
 

Andere producten 
 
Omschrijving en 
middelen 

 

Naam project Wanted: Bob de Wauwer 

Jaarlaag Klas 2 

Periode 2 

Thema Ik en de wereld 
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Kaders van het 
project voor de 
leerlingen 
 
Doel van je project.  
Voorwaarden aan het 
proces.  
Stappen die leerling 
moet doorlopen. 
verwachtingen 
 

Leerlingen krijgen de opdracht om als binnenhuisarchitecten het 
nieuwe gebouw op smaak te brengen. 
De leerlingen werken tot aan de kerst aan een pitch die ze houden 
voor de directie. Daarbij krijgen de leerlingen een go of geen go en 
mogelijk een potje geld uiteraard om hun plannen uit te voeren. 
We zijn enorm benieuwd naar de uitkomst. We verwachten 
namelijk dat de leerlingen veel eigenaarschap zullen tonen. 

Benodigde middelen 
voor dit project 
 
materialen, 
voorzieningen, 
externe expertise etc. 

Een grote ruimte waar twee groepen bij elkaar passen. Mocht dit 
niet mogelijk zijn graag 2 lokalen naast elkaar. We gaan een 
binnenhuisarchitect vragen en willen haar bedanken met een flesje 
wijn daarnaast hebben we veel knutselwerk nodig om maquettes en 
tekeningen te maken voor het pitchwerk. We hebben ook 
permanent 1 laptopkar nodig. 
Voor de rest belangrijk is dat we een bezoekje mogen brengen op 
de eerste verderdag aan het nieuwe gebouw in het 7e lesuur. 
 
 
 

Algemene 
leerdoelen 
 
Hoe komt 
eigenaarschap terug 
in het project 
 

Eigenaarschap – samenwerken – inzetten voor een groter doel 
 
Leerlingen proberen het gebouw eigen te maken door het op te 
fleuren. 

Specifieke 
leerdoelen  
 
Aanvullend op 
eigenaarschap 

 
 
 
 
 
 
 

Karakter van je 
project 
 

□ maken (2D),                                      □ bouwen (3D), 

□ ICT,                                                     □ filosoferen, 

□ schrijven                                            □ bewegen 

□ onderzoeken,                                   □ ontwerpen, 

□ anders …. 
 

Eindproduct  
 
Omschrijving en 
middelen 
 

Het gebouw, de leerlingen gaan na een bezoek zelf bepalen wat ze 
willen aanpakken. 
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Andere producten 
 
Omschrijving en 
middelen 
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Appendix III: Vragenlijst projectbelevingstest 

 

VERDER PROJECTEN 
Een korte vragenlijst over de VERDER projecten van de 2e periode van het Huygens Lyceum 

 

*Vereist 

 

 
1. Naam (voor en achternaam) * 

 

 
2. Klas * 

 

 
3. Welk project heb je gevolgd * 

Markeer slechts één ovaal. 

Bob de Wauwer 

Spelen? 

Archimedes 

Jij hoort er (niet) bij!!! 

Geluidslab 

P.A.I.W. 

Anders 

Abc-college 
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1. Geef aan in hoe verre je het met de stellingen eens bent (1 antwoord per stelling) * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 
 

 
 

Verder project 2 zal niet gauw 
een hobby van mij worden. 

Voor verder project 2 doe ik niet 

meer dan nodig is. 

Vooral bij verder project 2 ben ik 
blij als het lesuur voorbij is. 

Ik denk dat je bij weinig 

beroepen iets aan verder project 

2 hebt. 

Ik weiger veel vrije tijd aan  

verder project 2 te besteden. 

Onze lessen verder project 2 zijn 

vaak boeiend en interessant. 

Ik merk aan andere vakken dat 

ik iets aan verder project 2 heb. 

Verder project 2 is van belang 

om later een baan te krijgen. 

In je latere leven kan je best 

zonder verder project 2. 

Ik vind verder project 2 een leuk 

project 

Ik zou later best een baan willen 

waarbij je verder project 2 
gebruikt. 

De onderwerpen bij verder 

project 2 interesseren mij niet zo. 

In mijn vrije tijd doe ik wel eens 

spelletjes die iets met verder 

project 2 te maken hebben. 

Zonder verder project 2 zou het 
op school veel leuker zijn. 

Verder project 2 hangt mij 

meters de keel uit. 

Ik besteed wel eens extra tijd 
aan verder project 2 buiten de 

lessen. 

Ik geloof dat verder project 2 

weinig nut heeft. 

Buiten school heb je weinig aan 

wat je in de lessen verder project 
2 leert. 

In de les verder project 2 gaat de 

tijd altijd snel voorbij. 

Het grootste gedeelte van wat je 
bij verder project 2 leert, kun je 

later goed gebruiken. 

Ik houd me ook in mijn vrije tijd 
wel eens met dingen uit de 

lessen verder project 2 bezig. 

Bij veel dingen die je iedere dag 

tegenkomt heb je wat aan verder 

project 2. 

Eigenlijk zou ik liever geen 
verder project 2 volgen. 

Ik vind het fijn om zelf een 

opdracht voor verder project 2 te 

Helemaal 

oneens 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oneens    neutraal 
mee

 
eens 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Helemaal 

eens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     maken.  

 
2. In welke mate kun je wat je geleerd hebt bij dit VERDER project gebruiken bij de volgende 

vakken * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wat ik verder project 2 heb 

geleerd kan ik gebruiken bij   
biologie 

 

Wat ik verder project 2 heb 

geleerd kan ik gebruiken bij  
natuurkunde/scheikunde 

 

Wat ik verder project 2 heb 

geleerd kan ik gebruiken bij 
     wiskunde  
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Appendix IV: Gestructureerd interview docenten 
 

Naam: ………………………………………………………………………………… 

 

Project: ………………………………………………………………………………. 

 

Datum: ……………………………………………………………………………….. 

 

Geef op een schaal van 1-10 aan in welke mate de Abc-vaardigheden te maken hebben met diep 

leren: 

 

Abc-Vaardigheid Score (1-10) 

Eigenaarschap  

Kritisch denken  

Brede ontwikkeling  

Burgerschap  

Creativiteit  

Betekenisvol leren  

Samenwerking  
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Verdeel 20 punten over de verschillende Abc-vaardigheden om aan te geven in welke mate ze terug 

komen in het project: 

 

Abc-Vaardigheid Punten 

Eigenaarschap  

Kritisch denken  

Brede ontwikkeling  

Burgerschap  

Creativiteit  

Betekenisvol leren  

Samenwerking  

 

Geef op een schaal van 1-5 aan in welke mate de verschillende bètavakken terug komen in het 

project: 

Bètavak Score (1-5) 

Wiskunde  

Biologie  

Natuurscheikunde  
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Appendix V: Statistische analyse 
Hieronder zijn de variantieanalyses gegeven voor de verschillende subschalen van de projectbeleving 
en t-toetsen van de projecten onderling per subschaal.  
In Tabel V10 staat voor de subschaal “Inzet en Interesse” een variantieanalyse. In Tabel V11 staan t-
toetsen voor de subschaal “Inzet en Interesse” van alle projecten onderling. 
 

Tabel V10: variantieanalyse voor de subschaal “inzet en interesse”. 

 
 
Tabel V11: t-toetsen voor de projecten onderling voor de subschaal “inzet en interesse”. 

 

ANOVA I

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

Archimedes 3 2.375 0.791667 0.661458

Wanted: Bob de Wauwer 8 11.875 1.484375 0.399275

Geluidslab 11 21.25 1.931818 0.173011

Jij hoort er (niet) bij 9 11.25 1.25 0.578125

The P.A.I.W. 9 9 1 0.636719

Data analist bij de OS 9 20.125 2.236111 0.368924

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 11.13242 5 2.226484 5.170015 0.000842 2.432236

Within Groups 18.51809 43 0.430653

Total 29.65051 48

Archimedes

Wanted: Bob de 

Wauwer Geluidslab

Jij hoort er 

(niet) bij The P.A.I.W.

Data analist bij 

de OS

Archimedes 1

Wanted: Bob de Wauwer 0.275963044 1

Geluidslab 0.127338907 0.107773181 1

Jij hoort er (niet) bij 0.448804753 0.49849927 0.033112693 1

P.A.I.W. 0.722363468 0.183713619 0.008492112 0.505965294 1

Data analist bij de OS 0.072360869 0.025197645 0.222581987 0.008144594 0.002161175 1
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In Tabel V12 staat voor de subschaal “Nut en Relevantie” een varantieanalyse. In Tabel V13 staan t-
toetsen voor de subschaal “Nut en Relevantie” van alle projecten onderling. 
 
Tabel V12: variantieanalyse voor de subschaal “Nut en Relevantie”. 

 
 
Tabel V13: t-toetsen voor de projecten onderling voor de subschaal “Nut en Relevantie”. 

 

ANOVA N

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

Archimedes 3 4.25 1.416667 0.270833

Wanted: Bob de Wauwer 8 9.75 1.21875 0.58817

Geluidslab 11 13.5 1.227273 0.718182

Jij hoort er (niet) bij 9 8.625 0.958333 0.648438

The P.A.I.W. 9 8.5 0.944444 0.582465

Data analist bij de OS 9 13.25 1.472222 0.276476

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 1.914713 5 0.382943 0.688985 0.634427 2.432236

Within Groups 23.8997 43 0.555807

Total 25.81441 48

Archimedes

Wanted: Bob de 

Wauwer Geluidslab

Jij hoort er 

(niet) bij The P.A.I.W.

Data analist bij 

de OS

Archimedes 1

Wanted: Bob de Wauwer 0.643594167 1

Geluidslab 0.650001704 0.982031223 1

Jij hoort er (niet) bij 0.301783591 0.505358416 0.477590796 1

P.A.I.W. 0.281905672 0.472233122 0.443121983 0.970507774 1

Data analist bij de OS 0.881910816 0.44737863 0.440144848 0.131608486 0.109321592 1
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In Tabel V14 staat voor de subschaal “Plezier” een variantieanalyse. In Tabel V15 staan t-toetsen 
voor de subschaal “Plezier” van alle projecten onderling. 
 
Tabel V14: variantieanalyse voor de subschaal “Plezier”. 

 
 
Tabel V15: t-toetsen voor de projecten onderling voor de subschaal “Plezier”. 

 

  

ANOVA P

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

Archimedes 3 2.875 0.958333 0.723958

Wanted: Bob de Wauwer 8 11.625 1.453125 0.472935

Geluidslab 11 21.625 1.965909 0.259659

Jij hoort er (niet) bij 9 9 1 0.40625

The P.A.I.W. 9 7.875 0.875 0.78125

Data analist bij de OS 9 20.75 2.305556 0.789497

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 14.8902 5 2.97804 5.526544 0.000513 2.432236

Within Groups 23.17103 43 0.538861

Total 38.06122 48

Archimedes

Wanted: Bob de 

Wauwer Geluidslab

Jij hoort er 

(niet) bij The P.A.I.W.

Data analist bij 

de OS

Archimedes 1

Wanted: Bob de Wauwer 0.432272733 1

Geluidslab 0.167466831 0.099223416 1

Jij hoort er (niet) bij 0.943183648 0.181681865 0.002162003 1

P.A.I.W. 0.892145818 0.151266697 0.006398721 0.735676494 1

Data analist bij de OS 0.085902489 0.042157851 0.328497559 0.002856154 0.003477245 1
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Appendix VI: Presentatie resultaten 
Hieronder zijn de slides weergegeven die zijn gebruikt ter ondersteuning van de presentatie die 
gegeven is aan de docenten van het Abc-college. De volgorde van de slides is van links naar rechts. 
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