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Voorwoord 
 
 
Het vak O&O heeft voor mij een doorslaggevende rol gespeeld bij de keuze voor het docentschap. De 
didactische benadering waarin authentiek leren van essentieel belang is, maakt dit vak bijzonder 
binnen het bestaande curriculum van het voortgezet onderwijs voor de richtingen havo en vwo. Het 
inspelen op werkelijke vraagstukken in de rol van een professional geeft een goede kijk in de keuken 
van de bètatechnische beroepswereld. Een authentieke benadering is echter niet zichtbaar terug te 
vinden in de competentieontwikkeling van de O&O-leerlingen volgens het Technasiumformat. Van hen 
wordt verwacht eenzelfde eindniveau te bereiken in het examenjaar, vastgelegd in de eindtermen. Dit 
suggereert dat eigenheid een ondergeschikte rol speelt binnen de persoonlijke ontwikkeling van 
leerlingen. Mijn vraag is wat docenten vinden van deze situatie. In deze scriptie verdiep ik mij in de 
competentieontwikkeling van leerlingen vanuit de ogen van O&O-docententeams. Zou er ruimte 
moeten zijn voor authenticiteit? In hoeverre vinden docenten talentontwikkeling belangrijk? Moet het 
eindniveau van iedere meesterproefleerling gelijk zijn of is variatie toegestaan naar gelang iemands 
talenten?  
 
Deze scriptie is geschreven in het kader van de master Science Education & Communication aan de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In studiejaar 2015-2016 heeft de uitvoering van dit 
onderzoek plaatsgevonden. Deze scriptie sluit aan op het onderzoek ‘Crescens; Coaching Technasium 
competenties met behoud van authenticiteit’ van Renders (2015), onderzoeksdocent aan het 
Eckartcollege in Eindhoven. Met behulp van dit onderzoek hoop ik O&O-docenten aan te sporen om stil 
te staan bij hun kijk op competentieontwikkeling.  
 
In het bijzonder wil ik mijn begeleider Gonny Schellings bedanken voor haar begeleiding. Zij heeft mij 
onder andere geholpen bij het inkaderen van het onderzoek en het opstellen van een degelijk 
onderzoeksplan. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Carla Renders. Zij was ten alle tijden bereid vragen 
te beantwoorden. Zonder de medewerking van de O&O-docententeams was dit onderzoek eveneens 
niet tot stand gekomen. Bij dezen wil hen graag bedanken voor deelname aan het onderzoek. 
 
 
Martine Schüll 
 
Eindhoven, april 2016.  
 
  



   

Samenvatting  
 
 
Het Technasiumnetwerk Brabant-Oost is een samenwerking van zes scholen binnen de landelijke 
Stichting Technasium. De scholen werken onderling samen aan de ontwikkeling van het 
Technasiumonderwijs.  
 
Vandaag de dag is het bieden van maatwerk een belangrijk aandachtspunt binnen het onderwijs. Het is 
een aspect dat in hedendaagse onderwijsvisies van middelbare scholen veelvuldig naar voren komt. 
Een vorm van maatwerk binnen het Technasiumonderwijs is een authentieke competentieontwikkeling, 
waarbij de ontwikkeling aansluit bij persoonlijkheidskenmerken en ontwikkelbare talenten van de 
leerling. De visie van de leden van Technasiumnetwerk Brabant Oost op authentieke 
competentieontwikkeling is onbekend. Het is van belang om de visie te achterhalen zodat de leden hun 
lespraktijk daarop kunnen aanpassen om een zekere mate van uniformiteit te waarborgen. In dit 
onderzoek is gepoogd inzicht te verkrijgen in de betreffende visie. Het resultaat van het onderzoek is 
tweeledig toepasbaar: (1) leden van het Technasiumnetwerk Brabant Oost kunnen het gebruiken als 
uitgangspunt om het onderwijs aan te passen aan hun kijk op competentieontwikkeling en (2) het 
levert een methode op om visies op authentiek gedrag in kaart te brengen. 
 
Het onderzoek is een antwoord op de vraag: Wat is de visie van het Technasiumnetwerk Brabant Oost 
op authentieke competentieontwikkeling bij O&O? Hiertoe worden de volgende deelvragen 
beantwoord. 

1. In hoeverre kunnen de O&O-docententeams de huidige visie op authentiek gedrag van de 
meesterproefleerling verwoorden? 

2. Welk authentiek gedrag willen de O&O-docententeams waarnemen bij een 
meesterproefleerling? 

3. In hoeverre vinden O&O-docententeams dat er aandacht moet zijn voor authentiek gedrag 
binnen de procesbeoordeling van de meesterproefleerling? 

 
Dit onderzoek is opgezet als beschrijvend onderzoek. Het onderzoek omvat het identificeren en 
analyseren van het probleem door onderzoekers. Het identificeren van het daadwerkelijke probleem is 
de eerste stap om tot mogelijke interventies te komen in een vervolgstadium. Om de onderzoeksvraag 
te beantwoorden zijn focusgesprekken gehouden met O&O-docententeams van Technasiumnetwerk 
Brabant Oost. Docententeams van drie scholen binnen dit netwerk hebben deelgenomen. De 
schriftelijke verslagen en opnames van de gesprekken zijn getoetst op overeenkomsten en verschillen.  
 
De resulterende visies zijn uiteenlopend van aard. De deelnemende docenten hanteren verschillende 
interpretaties van authentiek gedrag. De voornaamste conclusie is dat er geen sprake is van een 
eenduidige visie. Wel is gebleken dat ieder team aandacht schenkt aan eigenheid van de leerling in 
bepaalde mate. Een mogelijke kanttekening aan het onderzoek is dat slechts een afvaardiging van drie 
scholen binnen Technasiumnetwerk Brabant Oost heeft deelgenomen. Daarnaast is er zeer 
waarschijnlijk relevante informatie niet benoemd door de deelnemende docenten, omdat de opzet van 
het focusgesprek weinig sturing bevat. De resultaten geven daarom onmogelijk een volledig beeld.  
 
Eventueel vervolgonderzoek kan een verdiepingsslag maken in de visie van Technasiumnetwerk 
Brabant Oost. Hiertoe dienen de gehele O&O-docententeams binnen het netwerk deel te nemen aan 
het onderzoek zodat er een breed gedragen visie wordt opgesteld. Het opstellen, testen en verbeteren 
van concrete handvatten om authentieke ontwikkeling te ondersteunen in de lespraktijk is een 
vervolgonderzoek dat daarop volgt.  
  



   

Begrippenlijst 
	
 
Authenticiteit Een individu weet of begrijpt wie hij/zij is en handelt in 

overeenstemming met die ware zelf (Harter, 2002).  
 
Authentieke ontwikkeling De ontwikkeling van zelfvertrouwen, autonomie en via reflectie je eigen 

sterkten/zwakten leren kennen en accepteren (Renders, 2015). 
 
Competentie Ontwikkelbare vermogens van mensen om in specifieke situaties die 

kennis, vaardigheden en attitudes aan te wenden die nodig zijn om 
adequaat gedrag te vertonen (Berlet, Hendriks & Seiger-Arends, 2004).
  

Divergente differentiatie Het aansluiten op de individuele niveaus en onderwijsbehoeften van 
leerlingen waardoor prestatieverschillen verder toenemen. 

  
O&O     Het vak Onderzoek & Ontwerpen. 
 
Technasium  Een school met het predikaat Technasium, gegeven door Stichting 

Technasium. 
 
Technasiumnetwerk  Een regionaal netwerk bestaande uit een groep van circa vijf 

Technasiumscholen. De scholen zijn vrij om zelf een dergelijk netwerk te 
vormen. 

 
Technator    De interne en externe coördinator van een Technasiumschool. 
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SECTIE I 
INLEIDING 

 
“Ieder kind is 

uniek, 
ontwikkelt 
zich anders 

en heeft eigen 
sterke en 
zwakke 

kanten.” 
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1. Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding 
 

“Ieder kind is uniek, ontwikkelt zich anders en heeft eigen sterke en zwakke kanten. Dit vraagt 
om onderwijs dat meer gericht is op het kind zelf. Zo kunnen we het beste uit kinderen halen en 
talenten ontwikkelen en benutten.” (Emma Communicatie, 2015) 

 
Dit is een fragment uit de samenvatting van de nationaal maatschappelijke dialoog over de toekomst 
van het onderwijs, onder de noemer Onderwijs2032. Maar liefst 1858 berichten in de dialoog betreffen 
het thema maatwerk. Hiermee geven de deelnemers een duidelijke boodschap af: men verlangt naar 
onderwijs dat de sterke en zwakke kanten van leerlingen respecteert.  
 
Het Technasium is een onderwijsformule waarbij de leerling wordt uitgedaagd door complexe, actuele 
vraagstukken uit het bedrijfsleven. De competentieontwikkeling van de leerling staat centraal. De 
onderwijsformule sluit aan op de toekomstige, dynamische arbeidsmarkt. Deze vraagt om 
probleemoplossend vermogen, creativiteit, een kritisch houding en samenwerkingsvaardigheden. Het 
Technasium, dat in 2003 is ontstaan, kan gezien worden als een vooruitloper op de 
onderwijsvernieuwingen die vandaag de dag door de nationale curriculumdiscussie worden 
aangewakkerd. Op het gebied van individuele benadering biedt dit vak mogelijk ruimte voor 
verbetering, luisterend naar de boodschap van het debat. De vraag om maatwerk speelt bovendien niet 
alleen onder deelnemers van het debat. De docenten van het Technasium ervaren eveneens dat zij 
leerlingen willen coachen in een competentieontwikkeling die past bij hun persoonlijkheidskenmerken 
en ontwikkelbare talenten (Renders, 2015). Ze hebben behoefte aan inzicht en middelen om leerlingen 
hierbij te helpen. 
 
Het Technasium  
Het idee voor het Technasium is ontstaan vanachter de keukentafel, waarna deze onderwijsinnovatie in 
13 jaar is uitgegroeid tot een succesvolle onderwijsformule. Het initiatief komt voort uit de behoefte 
om bèta-onderwijs interessanter te maken voor leerlingen (Appelhof, Bulte, & Seller, 2008). Scholen 
die het predikaat Technasium dragen bieden het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) aan. Het vak O&O 
maakt leerlingen vertrouwd met beroeps- en praktijksituaties van de bètatechniek om de keuze voor 
bètatechnisch vervolgonderwijs te stimuleren. Leerlingen verplaatsen zich in de rol van een 
beroepsprofessional en gaan aan de slag met een werkelijk probleem dat wordt aangedragen door een 
opdrachtgever uit het bedrijfsleven.  
 
Competentieontwikkeling van de leerling staat centraal in het vak. Leerlingen werken aan acht 
competenties: samenwerken, productgerichtheid, inventiviteit, plannen en organiseren, doorzetten, 
individueel werken, procesgerichtheid en kennisgerichtheid. Iedere competentie is opgedeeld in drie 
niveaus: klas 1/2, klas 3/4 en 2e fase. O&O-leerlingen worden geacht de drie niveaus te doorlopen. Het 
vak wordt in het examenjaar afgesloten met de meesterproef. De leerling behoort bij de meesterproef 
te laten zien dat hij/zij het eindniveau van de competenties heeft bereikt. Het eindniveau is vastgelegd 
in de eindtermen van O&O. 
 
Technasium het Ecartcollege 
Het Eckartcollege in Eindhoven is in 2007 gestart met de onderwijsrichting Technasium. Het 
Eckartcollege maakt onderdeel uit van het Technasiumnetwerk Brabant-Oost. Dit netwerk is een 
samenwerking van zes scholen binnen de landelijke Stichting Technasium. De scholen werken 
onderling samen aan de ontwikkeling van het Technasiumonderwijs.  
 
Gedurende negen jaar heeft het Eckartcollege gewerkt aan de implementatie van de onderwijsformule. 
Binnen het Technasium werkt het O&O-docententeam van het Eckartcollege doorlopend aan 
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kwaliteitsverbetering. De docenten ervaren dat zij behoefte hebben aan inzicht en middelen om O&O-
leerlingen optimaal te coachen in een competentieontwikkeling die past bij hun 
persoonlijkheidskenmerken en ontwikkelbare talenten (Renders, 2015). Zij gebruiken hiervoor de term 
authentieke ontwikkeling. Het O&O-docententeam van het Eckartcollege ziet namelijk een rol 
weggelegd om leerlingen een aanzet te geven in de groei naar Young Professionals. Young Professional 
is een hedendaagse term die veel wordt toegepast om afgestudeerden van alle niveaus met beperkte 
werkervaring aan te duiden. Het docententeam verstaat hieronder een O&O-leerling die zijn/haar 
talent ontwikkelt, de eigen sterkten en zwakten kent, deze durft te tonen en de moed heeft een eigen 
koers te varen. Een dergelijke ontwikkeling wordt door hen verondersteld aan te sluiten bij de behoefte 
van werkgevers. Werkgevers hechten steeds meer waarde aan medewerkers die hun eigen sterkten en 
zwakten kennen en hun talenten, ervaring en kennis inzetten en uitwisselen, aldus het O&O-
docententeam. 
 
Het O&O-docententeam is geïnteresseerd in beantwoording van de volgende vragen: in hoeverre mag 
hetzelfde eindniveau worden verwacht van alle leerlingen? In hoeverre kunnen O&O-docenten in hun 
coaching recht doen aan de eigenheid van de leerling en zijn/haar (in aanleg) ontwikkelbare talenten? 
Welke ruimte geeft het Technasium aan divergente differentiatie in competentieontwikkeling? Wanneer 
één van de acht gedefinieerde Technasiumcompetenties niet van nature ontwikkelbaar is, kan de 
leerling wellicht via een ander/breder palet van competenties aan de vastgestelde eindtermen voor 
O&O voldoen?  
 
Aansluiting op actueel onderzoek naar authentieke ontwikkeling 
O&O-docent Renders van het Eckartcollege heeft het initiatief genomen een onderzoek te verrichten 
om tot een beantwoording van de vragen te komen. Ze brengt daartoe de visie van het O&O-
docententeam met betrekking tot authentieke ontwikkeling in kaart. Ze onderzoekt tevens de wijze 
waarop de O&O-docent divergent kan differentiëren in de coaching van de competentie- en 
talentontwikkeling. Daarnaast gaat Renders na of er ruimte is voor differentiatie op dit gebied binnen 
de eindtermen van O&O. 
 
De vragen omtrent authenticiteit van de O&O-leerling spelen mogelijk ook binnen de docententeams 
van de overige vijf leden van het Technasiumnetwerk Brabant Oost. Het is interessant om na te gaan 
wat de visie van de overige leden is. Gezien het gegeven dat er sprake is van accentverschillen op de 
Technasia en de complexiteit van beoordelen, is het aannemelijk dat de verschillende O&O-
docententeams binnen het netwerk Brabant Oost een andere visie hebben op coaching en als gevolg 
ook op differentiatie. Het format voor het Technasiumconcept dat gehanteerd wordt door de Stichting 
Technasium waarborgt uniformiteit bij implementatie van het concept (Appelhof et al., 2008). Dit 
neemt niet weg dat er ruimte is voor eigen invulling van het concept door scholen. Diggelen & Brok 
(2013) geven aan in een onderzoek naar de implementatie van het Technasium in netwerk Brabant-
Oost dat scholen ruimte hebben voor eigen accenten. Er is bijvoorbeeld sprake van afwijkingen op 
operationeel niveau, scholen zoeken naar een eigen invulling van leeractiviteiten en ondersteunende 
documenten. Hetzelfde geldt voor de visie van de verschillende scholen op het onderwijsconcept. Het 
onderzoek wijst uit dat scholen variëren in de mate waarin een visie al bepaald is en bètagericht is. 
Daarnaast merken Diggelen & Brok (2013) op dat het beoordelen van O&O-projecten als ingewikkeld 
wordt gezien door docenten. Geïnterviewde docenten uiten onzekerheden over wanneer iets goed is en 
wat het gewenste eindniveau per leerjaar en in de examenklassen is en op grond van welke criteria en 
standaarden. Er zijn geen concrete richtlijnen voor het opstellen van beoordelingen. Lechner (2012) 
geeft in haar masterthesis over coachen op het Technasium daarnaast aan dat iedere school, ieder 
team en iedere docent eigen beelden en opvattingen ontwikkelt. Er is daardoor sprake van gedeelde 
opvattingen, maar ook van tegenstellingen. O&O-docenten geven op eigen wijze vorm en inhoud aan 
hun rol.  
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Visie op authentieke ontwikkeling in kaart brengen 
Dit onderzoek richt zich primair op het in kaart brengen van de opvattingen van O&O-docententeams 
binnen Technasiumnetwerk Brabant Oost met betrekking tot authentieke competentieontwikkeling. 
Het onderzoek is oriënterend van aard. De teams hebben naar verwachting hun visie op authentiek 
gedrag nog niet gespecificeerd. De visies zullen daarom eerst worden geëxpliceerd. O&O-docent 
Renders heeft als onderdeel van haar onderzoek een programma opgesteld om op creatieve wijze een 
gezamenlijke opvatting in beeld te brengen. Bestaande methoden zijn te algemeen van aard om 
docententeams te ondersteunen bij het vormgeven van hun visie op authentiek gedrag van de leerling. 
De methode van Renders wordt in het onderzoek dat voor u ligt geëvalueerd en indien nodig 
aangepast.  
 
Het initiatief voor een onderzoek binnen het O&O-docententeam van het Eckartcollege wijst erop dat 
het omgaan met eigenheid van de leerling vragen oproept. Het format van Stichting Technasium doet 
geen concrete uitspraken over het inspelen op eigenheid. Er wordt enkel benoemd door de stichting 
dat er ruimte is voor talentontwikkeling. Vanwege deze geringe sturing is het aannemelijk dat ook 
andere docententeams geïnteresseerd zijn in beantwoording van de vragen omtrent authenticiteit van 
de leerling in de lespraktijk. In hoeverre het inspelen hierop wenselijk is vanuit bestaand theorie wordt 
uiteengezet in hoofdstuk 3. 
 
 
1.2 Relevantie van het onderzoek 
 
De relevantie van dit onderzoek is zowel praktisch als theoretisch van aard. De belanghebbenden zijn 
Technasiumnetwerk Brabant Oost, onderzoeksdocent Renders en O&O-docententeams. 
 
Theoretische relevantie 
De theoretische relevantie is gelegen in de verheldering van begrippen. Authenticiteit is een complex 
begrip. In dit onderzoek vindt verdieping plaats van het begrip authenticiteit binnen de 
onderwijsomgeving, in het bijzonder binnen competentieonderwijs. Eerst wordt er vanuit de literatuur 
gekeken naar de invulling van het begrip. Daarna wordt er achterhaald welke interpretatie O&O-
docenten hanteren. Verheldering van het begrip heeft eveneens een praktisch voordeel, namelijk dat 
het de dialoog over authenticiteit makkelijker maakt.  
 
Praktische relevantie 
Ten eerste is het onderzoek relevant voor Technasiumnetwerk Brabant Oost. De leden van dit netwerk 
werken samen aan de ontwikkeling van het Technasiumonderwijs. Het is als gevolg waardevol voor het 
netwerk om inzichtelijk te maken in hoeverre een authentieke ontwikkeling van O&O-leerlingen 
gewenst is. Allereerst kan dit als voorwaarden worden gezien voor de leden om er onderling over in 
dialoog te gaan. Bovendien streeft het netwerk een zekere mate van uniformiteit na in het gewenste 
niveau van de meesterproef. De leden hebben een werkgroep Meesterproef ingesteld. Binnen deze 
werkgroep wordt het bepalen van het niveau van een meesterproef aangepakt. Als onderdeel hiervan is 
in 2015 voor het eerste een Meesterproeffinale georganiseerd. Bij deze finale werd iedere school 
vertegenwoordigd door het beste meesterproefteam. De beoordeling werd uitgevoerd door de zes 
schoolleiders en technatoren. De meesterproeffinale is gericht op uniformiteit van het productniveau. 
In schooljaar 2016- 2017 vindt voortzetting plaats van de werkgroep om de beoordeling beter op 1 lijn 
te krijgen. Het is ook interessant voor het netwerk om na te gaan of er uniformiteit kan worden behaald 
binnen de procesbeoordeling. 50% van het eindcijfer van de Meesterproef wordt bepaald door het 
procescijfer dat grotendeels berust op de beoordeling van de competentieontwikkeling. Indien er geen 
sprake is van uniformiteit, kan men zich afvragen wat het belang is van dit cijfer. Een cijfer biedt in dat 
geval weinig inzicht in het niveau van de leerling. Er zou geen significant verschil horen te zijn in de 
totstandkoming van het examencijfer, zoals dat ook bij monovakken van toepassing is. Concrete 
richtlijnen hiervoor ontbreken echter vanuit Stichting Technasium. Er is geen vertaalslag gemaakt 
vanuit de O&O-eindtermen naar een beoordelingsformat. Dit biedt vrijheid voor het inspelen op 
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bijvoorbeeld authenticiteit, maar het zorgt mogelijk ook voor een niet-uniforme lespraktijk en 
beoordeling. Het is daarom relevant om de procesbeoordeling onderling af te stemmen. Idealiter 
gebeurt dit over de gehele breedte van alle Technasia, maar een eerste stap is overeenstemming 
vinden binnen een regionaal netwerk.  
 
Ten tweede zijn de resultaten op landelijk niveau te gebruiken. Buiten het betreffende 
Technasiumnetwerk kunnen de inzichtelijk gemaakte visies van betekenis zijn, bijvoorbeeld voor het 
aanwakkeren van een dialoog binnen O&O-docententeams.  
 
Eveneens kunnen docententeams de opgestelde methode toepassen om zelf een visie te expliciteren. 
De bestaande methode van Renders wordt geëvalueerd met betrekking tot effectiviteit, haalbaarheid & 
betrouwbaarheid. Het hieruit voortvloeiende resultaat vormt een methode aan de hand waarvan 
docententeams vorm kunnen geven aan hun eigen visie. Zoals zojuist benoemd is het belangrijk dat 
het onderwerp authenticiteit ter sprake komt om een zekere mate van uniformiteit te waarborgen. 
 
 
1.3 Doel- en probleemstelling 
 
Het onderzoek heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de visie van Technasiumnetwerk Brabant 
Oost op authentieke competentieontwikkeling van O&O-leerlingen. Deze doelstelling leidt tot de 
volgende vraagstelling: Wat is de visie van het Technasiumnetwerk Brabant Oost op authentieke 
competentieontwikkeling bij O&O? 
 
De hierop aansluitende onderzoeksvragen worden opgesteld naar aanleiding van het theoretische 
kader.  
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 1 introduceert het onderwerp van het onderzoek en de aanleiding hiervoor. De behoefte aan 
differentiatiemogelijkheden binnen het vak O&O komt naar voren. Er wordt tevens een doelstelling en 
een daaruit voortvloeiende probleemstelling gepresenteerd.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de onderwijsformule van het Technasium. Er wordt ingegaan op de achtergrond 
van het concept, de uitvoering, de rol van de docent en de manier van beoordelen.   
 
Hoofdstuk 3 geeft de theoretische inbedding weer. In het bijzonder gaat aandacht uit naar de plaatsing 
van authentieke ontwikkeling binnen het hedendaagse Technasium en/of bèta-onderwijs. Hiertoe 
wordt er allereerst uiteengezet wat een authentieke ontwikkeling inhoudt. Deze achtergrond biedt 
inzicht in hoeverre de authenticiteit van de leerling van belang kan zijn binnen de 
competentieontwikkeling van leerlingen. Daarnaast worden de resultaten van het vorige onderzoek 
besproken.  
 
Hoofdstuk 4 besteedt aandacht aan visievorming. Er wordt nagegaan hoe een visie in kaart kan worden 
gebracht en de methode van Renders wordt getoond. 
 
Hoofdstuk 5 licht de onderzoeksmethode toe. Het onderzoek is opgezet als beschrijvend onderzoek. 
De aanpak is gebaseerd op de studie van Renders. Middels focusgesprekken worden de benodigde 
data verzameld. Een drietal O&O-docententeams wordt hiertoe bezocht.   
 
Hoofdstuk 6 toont de resultaten van het onderzoek. De resultaten worden geanalyseerd en getoetst op 
overeenkomsten en verschillen.  
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Hoofdstuk 7 geeft antwoord op de probleemstelling. De drie onderzoeksvragen worden apart 
beantwoord waarna de beantwoording van de hoofdvraag volgt. Dit hoofdstuk bevat eveneens 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
 
Hoofdstuk 8 weergeeft enkele aanbevelingen die volgen uit dit onderzoek.  
 
Hoofdstuk 9 omvat een persoonlijke reflectie van de onderzoeker.  
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2. Het Technasium 
 
 
2.1 Achtergrond 
 
In 2003 is het Technasiumconcept ontstaan. Ouders van schoolgaande kinderen vroegen zich af hoe 
techniek in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker kon worden gemaakt. Ze bedachten een 
onderwijsconcept waarbij denken én doen worden gecombineerd. Het Technasium heeft als 
doelstelling leerlingen vertrouwd te maken met beroeps- en praktijksituaties waarvoor het 
bètatechnisch onderwijs opleidt, zodat de doorstroom naar opleidingen en banen in deze sector groter 
wordt (Appelhof, Bulte, & Seller, 2008). Dit geldt met name voor groepen leerlingen die in het 
traditionele onderwijs niet door de bètavakken worden aangesproken. In 2004 is het initiatief op vijf 
scholen in Friesland van start gegaan. In de daaropvolgende tien jaar tijd is het uitgegroeid tot een 
onderwijsformule met 83 Technasia en ongeveer zestienduizend leerlingen (Stichting Technasium, 
2014). Tot 2016 was een toetredingsstop van toepassing om de kwaliteit van de formule te kunnen 
waarborgen.  
 
Het nieuwe leren 
Het Technasiumonderwijs kan gezien worden als een van de initiatieven binnen het ‘nieuwe leren’. Het 
nieuwe leren is een verzamelterm voor allerlei uiteenlopende onderwijsvernieuwingen en stelt actief 
leren, zelfverantwoordelijk leren, samenwerkend leren en authentiek leren voorop (Volman, 2006; 
Oostdam, Peetsma & Blok, 2007). De aandacht van het leren is verlegd van leerstofoverdracht naar het 
leerproces, waarbij de leerling een actieve rol inneemt en de docent voornamelijk als coach 
begeleiding biedt. Het leren vindt idealiter plaats in een levensechte leeromgeving. Een belangrijk 
onderdeel van deze onderwijsvernieuwingen is volgens Oostdam et al. (2007) het leren van kennis 
verwerven en kunnen nagaan, via zelfreflectie, of dat gelukt is. Men noemt dit veelal ‘levenslang leren’.  
 
Constructivisme 
Het nieuwe leren, en zo ook het Technasium, heeft zijn wortels in het constructivisme. Deze leertheorie 
stelt dat kennisoverdracht niet effectief is. Leren vindt daarentegen plaats door actief kennis en inzicht 
te construeren in interactie met de omgeving (Volman, 2006; Oostdam et al., 2007). Met andere 
woorden: leerlingen verlenen zelf betekenis aan hun omgeving. Op basis van voorkennis en eerdere 
ervaringen wordt nieuwe informatie verwerkt tot iets persoonlijks. Betrokkenheid van de leerling bij 
het leren is een belangrijk uitgangspunt van deze leertheorie met als doel het bewerkstelligen van 
intrinsieke motivatie. Volman (2006) stelt echter dat actief leren, zoals gebaseerd op het 
constructivisme, niet vanzelfsprekend tot motivatie leidt. Deze gedachtegang heeft ertoe geleid dat het 
nieuwe leren een combinatie is geworden van actief leren en authentiek (eigen, echt, oorspronkelijk) 
leren. De authentieke benadering houdt enerzijds in dat onderwijs aansluit bij de behoefte van 
leerlingen. Het sluit aan op wat en hoe scholieren willen leren. Anderzijds staat deze benadering voor 
leren in een levensechte leeromgeving, gebaseerd op het idee dat leren het meest effectief is in een 
situatie die iets met het echte leven te maken heeft (Volman, 2006). Dit onderzoek richt zich op de 
eerste benadering, waarbij er rekening wordt gehouden met de behoefte van leerlingen. De 
authenticiteit van de leeromgeving wordt buiten beschouwing gelaten.  
 
 
2.2 Technasiumformule 
 
Het Technasiumonderwijs is opgesteld volgens een format. Deze format behelst de volgende vijf 
kenmerken (Stichting Technasium, 2015): 
 
Activerende didactiek 
Leerlingen worden in teamverband uitgedaagd om complexe, actuele vraagstukken aan te pakken. Ze 
doen onderzoek en schrijven een adviesrapport of ze ontwerpen een oplossing en bouwen een 
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prototype/schaalmodel. De leerlingen hebben het benodigde kennisniveau hiervoor nog niet, maar 
door ermee aan de slag te aan gaan vergroten ze hun vaardigheden en kennis. Ze spreken daarvoor 
hun nieuwsgierigheid, verstand en creativiteit aan. De leerling draagt zelf de verantwoordelijkheid voor 
het resultaat van een O&O-project. De docent functioneert als coach en stuurt alleen aan waar nodig in 
de ontwikkeling en in het leveren van kwaliteit.  
 
Samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs 
Het Technasium slaat een brug tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven. O&O-projecten 
worden opgesteld vanuit een actueel vraagstuk van een externe opdrachtgever uit het bedrijfsleven. 
Vaak vindt er een excursie plaats naar het bedrijf zodat de leerlingen een kijkje in de keuken kunnen 
nemen. De opdrachtgever geeft na afloop van het O&O-project feedback op het geleverde werk van de 
leerlingen. Voor het eindexamenjaar wordt samenwerking met het hoger onderwijs van belang geacht 
om leerlingen te interesseren voor een technische vervolgopleiding. De leerlingen kiezen in teams een 
onderwerp dat aansluit op hun eigen interesses en zoeken een expertbegeleider uit het hoger 
onderwijs. Deze bètatechnische professional kan hen een goed beeld geven van de bijbehorende 
opleiding.  
 
Een nieuw examenvak 
Het vak O&O wordt aangeboden van klas 1 tot en met het examenjaar. Het vak wordt door het 
ministerie van OC&W erkend als profielkeuzevak in de profielen Natuur en Techniek en Natuur en 
Gezondheid. Het is een aanvulling op de bestaande bètavakken. Kennis die wordt opgedaan in de 
monovakken kan toegepast worden in O&O-projecten. 
 
Technasiumwerkplaats 
Een Technasium heeft een werkplaats met een atelier, een lab, een machinekamer, een denktank, een 
studio, een opslagplaats en een centrale plaats voor de TOA en docenten. Deze ruimte biedt hiermee 
alle mogelijke faciliteiten voor het uitvoeren van een onderzoek en het ontwerpproces.  
 
Een opleiding met een moderne bèta-cultuur 
Er wordt op het Technasium aandacht besteed aan talentontwikkeling. Op het Technasium krijgt een 
leerling de kans om bèta-talenten te benutten en door oefening beter te worden in vaardigheden die 
hij/zij moeilijk vindt. Daarnaast zijn er tal van activiteiten, zoals de Technasium Top Award, gericht op 
de moderne wereld waarin wij leven. 
 
 
2.3 Een O&O-project 
 
O&O-opdrachten zijn in te delen in twee categorieën: een onderzoeks- of een ontwerpopdracht. De 
opdrachten worden geschreven door de docenten en gesuperviseerd door Stichting Technasium die de 
kwaliteit waarborgt. Na goedkeuring van Stichting Technasium wordt een opdracht opgenomen in de 
online database, waarna andere scholen gebruik kunnen maken van het materiaal. O&O-opdrachten 
dienen te voldoen aan een aantal richtlijnen. Een O&O-project is actueel, uitdagend, bevat een 
levensecht en complex vraagstuk, wordt normaliter uitgevoerd door een hoger opgeleide 
bètatechnicus, vraagt om een reëel eindproduct, biedt ruimte voor differentiatie en stuurt de leerling 
aan als een professional (Oord, 2015).  
 
Voor een O&O-opdracht wordt een opdrachtgever uit het bedrijfsleven benaderd. Deze opdrachtgever 
zoekt een oplossing voor een werkelijk vraagstuk. Dit vraagstuk wordt een stinkende casus genoemd 
door Stichting Technasium. Hieronder wordt een actueel, realistisch en complex probleem verstaan. De 
aard en context van het probleem zijn dusdanig dat een beroepsbeoefenaar zich uitgedaagd zou 
voelen door de casus. Om het vraagstuk aan te pakken wordt er van de leerling verwacht dat hij/zij in 
de huid van kruipt van een bètatechnicus, bijvoorbeeld een architect, civiel ingenieur of ecoloog. Het 
betreffende bètatechnische beroep wordt nader belicht als onderdeel van de opdracht. De leerling 
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krijgt een beeld van de werkplek van deze technicus, de bijbehorende werkzaamheden, de benodigde 
competenties voor het beroep en de opleiding die naar dit beroep leidt.  
 
 
2.4 Competentiegericht onderwijs 
 
O&O is het eerste competentiegerichte examenvak van de richtingen havo en vwo. In 
competentiegericht onderwijs staat het leren van competenties in plaats van kennis centraal. Berlet, 
Hendriks & Seiger-Arends (2004) hanteert de volgende definitie voor competentie:  
 

“Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in specifieke situaties die kennis, 
vaardigheden en attitudes aan te wenden die nodig zijn om adequaat gedrag te vertonen. Kort 
gezegd: iemand weet wat-ie moet doen, weet hoe-ie dat moet doen, en kan ook uitleggen 
waarom het zo moet.” (p. 9) 

 
Leerlingen werken gedurende hun Technasiumloopbaan aan acht kerncompetenties: samenwerken, 
productgerichtheid, inventiviteit, plannen & organiseren, doorzetten, individueel werken, 
procesgerichtheid en kennisgerichtheid. De competenties zijn opgedeeld in drie niveaus, zie tabel 2.1. 
Een leerling wordt geacht deze drie niveaus te doorlopen. Leerlingen reflecteren regelmatig op hun 
leeractiviteiten (wat ging goed, wat ging niet goed?). Leerlingen gaan na hoever ze zijn met betrekking 
tot het te behalen niveau. Iedere O&O-opdracht legt de nadruk op specifieke competenties. Een 
ontwerpproject is bijvoorbeeld voornamelijk gericht op inventiviteit en productgerichtheid. Er vindt 
beoordeling plaats op basis van de mate waarin een competentie wordt beheerst. Hier wordt verder op 
ingegaan onder het kopje beoordeling.  
 
Tabel 2.1 O&O-competenties 

Competenties klas 1/2 klas 3/4 2e fase 

Samenwerken Je weet wat je sterke en zwakke 
punten zijn bij samenwerken. 

je kunt het met je teamgenoten 
oneens zijn én het probleem 
ook weer samen oplossen.  

Je weet welke wensen en 
belangen iedereen heeft en kan 
daar rekening mee houden 
zonder jezelf tekort te doen.  

Productgerichtheid Je wilt graag een goed en mooi 
product maken.  

Je wilt een product maken waar 
een opdrachtgever volgens jou 
op zit te wachten.  

Je luistert goed naar een 
opdrachtgever en controleert 
regelmatig of diens wensen 
vertaald worden in jouw 
oplossing. 

Inventiviteit  Je verzint fantasierijke 
oplossingen voor problemen.  

Je bedenkt creatieve 
oplossingen en houdt 
tegelijkertijd rekening met de 
eisen van de opdrachtgever.  

Je kent bestaande oplossingen 
voor een probleem en je kunt er 
toch nog een nieuwe oplossing 
aan toevoegen.  

Plannen & 
organiseren  

Je kunt een plan van aanpak 
maken voor een korte periode. 

Je kunt een planning maken 
voor een heel project.  

Je kunt zelfstandig een 
projectplan maken, uitvoeren 
en bijstellen.  

Doorzetten Met hulp van je ouders of de 
docent kun je een tegenslag 
overwinnen.  

Samen met je teamgenoten kun 
je een tegenslag overwinnen. 

Je kunt jezelf en je team 
motiveren om bij tegenslag 
toch door te gaan.  

Individueel werken Je kunt een afgesproken taak 
goed uitvoeren.  

Je kunt voor jezelf zinvolle 
taken bedenken en uitvoeren.  

Je neemt initiatief en vervult 
taken waarmee je je 
onderscheidt.  

Procesgerichtheid Je kunt terugkijken naar het 
werk dat je gedaan hebt en 
daar iets van leren.  

Bij een onverwachte 
gebeurtenis kun je keuzes 
maken en beslissen hoe je 
verder gaat.  

Je staat open voor nieuwe 
informatie, je denkt vooruit en 
kunt op tijd bijsturen.  
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Kennisgerichtheid Je kunt informatie verzamelen 
en daaruit selecteren wat 
bruikbaar is.  

Je kunt een onderzoek of 
ontwerp theoretisch 
onderbouwen. 

Je zet theoretische studie in om 
de kwaliteit en het niveau van 
je onderzoek of ontwerp te 
verhogen.  

 
 
2.5 De O&O-leerlijn 
 
In klas 1 wordt gestart met het vak O&O. Gedurende gemiddeld zes lesuren per week gaat een leerling 
aan de slag met een O&O-project en wordt daarbij begeleid door de docent. Na ongeveer zeven weken 
wordt het project afgerond met een eindpresentatie. Na het eerste jaar kiest de leerling of hij/zij het 
Technasiumonderwijs vervolgt in de onderbouw. In de onderbouw worden vier projectopdrachten per 
jaar uitgevoerd. Aan het eind van het derde jaar vindt het tweede keuzemoment plaats. De leerling 
kiest op dat moment of het vak O&O in de bovenbouw wordt voortgezet en daarmee een 
eindexamenvak voor hem/haar wordt. Nieuw leerlingen kunnen op dit moment ook instromen indien 
zij het vak niet hebben gevolgd in de onderbouw.  
 
In de bovenbouw start een leerling met keuzeprojecten die een half jaar in beslag nemen. In 
teamverband kiezen leerlingen voor een onderwerp en zoeken een opdrachtgever. In het 
eindexamenjaar voert de leerling, wederom binnen een team, één groot project uit, de meesterproef.  
Binnen dat team wordt de leerling specialist in een bepaald onderwerp. Tijdens de meesterproef wordt 
een team eveneens begeleid door een expertbegeleider uit het hoger onderwijs. 
 
Gedurende de Technasiumloopbaan doorloopt een leerling twee leerlijnen: de integrale leerlijn en de 
ervarings-reflectieleerlijn. De integrale leerlijn behelst het maken en verantwoorden van een nuttig en 
nodig beroepsproduct en het leveren van een gevraagde en gewaardeerde dienst (Ploegman & Bie, 
2008). Dit gebeurt in een realistische setting. Wat deze leerlijn typeert is dat de beroepstaak in één 
keer in zijn geheel wordt geleerd. Al direct in het eerste jaar wordt er van de leerlingen verwacht dat zij 
bij een ontwerpproject de gehele ontwerpcyclus doorlopen zoals een professional zou doen. Het 
onderwijs wordt in die zin niet in stapjes aangeboden, maar de diepgang wordt wel steeds groter. De 
ervaring-reflectieleerlijn behelst het goed en beter willen verrichten van werkzaamheden. De leerling 
werkt aan zijn/haar functioneren door te reflecteren op ervaringen.  
 
 
2.6 Rol docent 
 
De O&O-docent functioneert niet als kennisoverdrager maar als begeleider, zoals eerder toegelicht. De 
docent neemt idealiter nooit de rol van deskundige die kennis overdraagt op zich ( Kleijn, 2013). 
Evenzogoed bepaalt de docent niet welke processtappen een leerling moet uitvoeren om tot het 
beoogde eindproduct te komen. Het is aan de leerling om deze verantwoordelijkheden op zich te 
nemen en de rol van deskundige en projectleider zelf te leren. De coachende functie van de docent is in 
deze context van leerlinggestuurd onderwijs van groot belang. Stichting Technasium (2015) stelt dat 
actieve begeleiding van de docent essentieel is voor de ontwikkeling van leerlingen en het niveau van 
hun prestaties. Steun en sturing in het proces zijn nodig om groei te stimuleren bij leerlingen. De 
docent moet zinvolle feedback geven op de prestatie, een relatie aangaan met leerlingen, vragen 
stellen om het interne leerproces aan te wakkeren en afstand kunnen nemen (Lechner, 2012). De 
docent richt zich als coach enerzijds op het proces, de ontwikkeling van competenties. Anderzijds 
begeleidt de docent de weg naar een eindproduct van voldoende kwaliteit.  
 
Een of meerdere docenten binnen het O&O-docententeam vervullen de rol van technator. De technator 
coördineert de dagelijkse praktijk en is eindverantwoordelijke voor het Technasiumonderwijs binnen 
de school. Hij of zij bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast onderhoudt de technator 
contact met de Stichting Technasium en met het regionale Technasiumnetwerk. 
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2.7 Beoordeling 
 
O&O-projecten worden beoordeeld op basis van twee onderdelen: het proces en het product. Beide 
aspecten tellen voor 50% mee. Deze verhouding wordt gehanteerd op alle Technasia. Het proces 
betreft de competentieontwikkeling die een leerling doormaakt tijdens een project. Dit aspect wordt 
individueel beoordeeld. De productbeoordeling richt zich op het eindproduct en de bijbehorende 
presentatie ervan. Dit teamleden ontvangen hiervoor een gezamenlijk cijfer. Het gemiddelde van beide 
beoordelingen is het eindcijfer voor een leerling. De beoordeling wordt opgesteld door de O&O-docent 
in samenspraak met de opdrachtgever. Docententeams zijn vrij om een eigen format op te stellen voor 
de beoordelingen binnen de randvoorwaarden die zijn opgesteld door stichting Technasium.  
 
SLO heeft in samenwerking met O&O-docenten, technatoren en Stichting Technasium een 
examenprogramma opgesteld. Het resultaat is het eerste competentiegerichte examenprogramma voor 
een vak in de bovenbouw van havo en vwo. In het examenjaar voert de O&O-leerling een meesterproef 
uit. Gedurende een jaar werkt de leerling in een team aan een opdracht. De leerling dient te laten zien 
dat hij/zij het eindniveau zoals beschreven in het examenprogramma heeft behaald. Het eindcijfer voor 
O&O als examenvak is het gemiddelde van de resultaten uit het voorexamenjaar en het resultaat van 
de meesterproef. 
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SECTIE II 
THEORETISCH 

KADER 
 

“True-self 
behavior: 

begrijpen wie je 
bent en in 

overeenstemming 
daarmee 

handelen.” 
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3. Authentieke ontwikkeling 
 
Allereerst evalueert dit hoofdstuk de definitie van het begrip authentieke ontwikkeling zoals 
vastgesteld door Renders. De beschouwing in dit hoofdstuk biedt inzicht in de verhouding tussen de 
begripsbepaling van Renders en de definities uit de literatuur. Daarnaast wordt uiteengezet in hoeverre 
een authentieke ontwikkeling past binnen het kader van het Technasiumconcept. Ten slotte worden 
resultaten uit eerder onderzoek besproken. 
 
 
3.1 Begripsvorming  
 
Authenticiteit volgens Renders 
Renders (2014) gebruikt het begrip authentieke ontwikkeling als overkoepelende term voor vier 
onderdelen. Authentieke ontwikkeling wordt door Renders in het kader van haar onderzoek 
gedefinieerd als: de ontwikkeling van zelfvertrouwen, autonomie en via reflectie je eigen 
sterkten/zwakten leren kennen en accepteren. Ze vertaalt dit naar speciale aandacht in de leerlijn voor 
de ontwikkeling van: zelfvertrouwen, autonomie, zelfreflectie en ontwikkelbare talenten. Deze vier 
begrippen worden door Renders als volgt ingevuld.  
 
Zelfvertrouwen   Eigen sterkten en zwakten erkennen en durven tonen. 
Autonomie De leerling stuurt zijn/haar ontwikkeling en vaart daarbij een eigen 

koers. 
Zelfreflectie    Herkennen van je eigen sterkten en zwakten. 
Ontwikkelbare talenten Competenties/kwaliteiten die van nature aanwezig zijn.  
 
Authenticiteit volgens de literatuur 
Er is geen bestaande literatuur voorhanden waarin authenticiteit binnen de onderwijscontext wordt 
gedefinieerd. In algemenere zin wordt het begrip authenticiteit meermaals besproken in de literatuur.. 
Psychologie professor Harter (2002) geeft de volgende definitie aan het begrip: ‘true-self behavior’. 
Hieronder verstaat zij dat een individu weet of begrijpt wie hij/zij is (op basis van ervaringen, 
gedachten, emoties, behoeften, wensen, voorkeuren en overtuigingen) en in overeenstemming met die 
ware zelf handelt. Meerdere theorieën beschrijven de totstandkoming van authenticiteit dan wel in-
authenticiteit in meer detail. Kernis & Goldman (zoals geciteerd in Davis 2009) stellen dat een hoge 
mate van de volgende vier factoren leidt tot authenticiteit: ‘awareness’, ‘unbiased processing’, 
‘[genuine] behavior’ en ‘[a genuineness-valuing] relationeel orientation’. De definitie van Wood, Linley, 
Maltby, Baliousis en Joseph (zoals geciteerd in Davis 2009) wijkt hier iets van af. Zij spreken van een 
lage mate van ‘accepting external influence', een hoge mate van ‘authentic living’ en een lage mate van 
‘self-alienation’. Wood et al. betrekken het aspect onafhankelijkheid van anderen in tegenstelling tot 
Kernis & Goldman.  
 
De twee beschreven theorieën zijn samengebracht in tabel 3.1. Dit overzicht laat globale 
overeenkomsten en verschillen zien. In de derde kolom zijn de termen van Renders opgenomen. Er is 
naar overeenkomsten gezocht tussen de door haar gekozen aspecten van authenticiteit en de 
bestaande theorieën. De definitie die Renders hanteert is voor het onderwijs opgesteld, maar het 
algemene karakter van de aspecten maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken. Er is 
overeenstemming waar te nemen. De aspecten zelfreflectie (reflectie op eigen sterktes en zwaktes) en 
autonomie (zelfsturing, onafhankelijk van anderen) overlappen in zekere zin met de drie theorieën. De 
uitleg correspondeert niet geheel, maar de strekking is van overeenkomstige aard. Het aspect ‘eerlijke 
verwerking’ overlapt met het aspect zelfacceptatie als onderdeel van zelfvertrouwen.  
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tabel 3.1 Begrip authenticiteit 

Termen Renders (2014) Authenticiteit volgens Kernis en 
Goldman (zoals geciteerd in Davis 
2009)  

Authenticiteit volgens Wood et al. 
(zoals geciteerd in Davis 2009) 

Zelfreflectie - herkennen van je eigen 
sterkten en zwakten. 

Bewustzijn - de mate van inzicht in 
eigen sterktes en zwaktes, 
persoonlijkheid en emoties en hun rol 
in eigen gedrag. 

 

Zelfvertrouwen - eigen sterkten en 
zwakten erkennen en durven tonen. 

Eerlijke verwerking - de mate waarin 
eigen positieve en negatieve aspecten 
objectief worden beschouwd en 
aanvaard. 

 

Autonomie - de leerling stuurt 
zijn/haar ontwikkeling en vaart 
daarbij een eigen koers. 
 

Gedrag - de mate waarin gedrag 
overeenstemt met eigen waarden, 
voorkeuren en beloftes (geen 
gedragingen om te behagen, om 
beloningen te krijgen of straffen te 
vermijden). 

Acceptatie van externe invloeden - de 
mate waarin iemand zich laat 
beïnvloeden door anderen en de 
overtuiging heeft dat je moet voldoen 
aan de verwachting van anderen.  

 Authentiek leven -  
de mate waarin iemand eerlijk is naar 
zichzelf en leeft in overeenstemming 
met eigen waarden en overtuigingen. 

Ontwikkelbare talenten - 
competenties en kwaliteiten die van 
nature aanwezig zijn 

  

 Relationele gerichtheid - de mate 
waarin nauwe relaties worden 
gewaardeerd en openheid en 
oprechtheid in deze relaties wordt 
bereikt (de ander moet de ware jou 
zien, goed of slecht). 

 

  Zelfvervreemding - de mate waarin 
congruentie bestaat tussen bewuste 
gewaarwording en daadwerkelijke 
ervaring. 

 
De definitie van Renders toont ook verschillen met de bestaande literatuur. Het tonen van 
ontwikkelbare talenten wordt niet expliciet behandeld in de literatuur. Wel is er enige overlap aan te 
wijzen. Het niet mogen/kunnen tonen en ontwikkelen van talenten maakt dat een persoon geremd 
wordt. Deze individu verzwijgt bij wijze van spreken zijn ware ik, namelijk hetgeen waarin hij of zij kan 
uitblinken. In deze beschrijving komen aspecten voor van ‘[genuine] behavior’ en ‘self-alienation’. Een 
persoon vervreemdt van zichzelf indien diegene zich aanpast aan een bepaald stramien waarin zijn of 
haar talenten niet verrijkt kunnen worden. In dat geval stemmen gedragingen niet overeen met eigen 
voorkeuren en persoonlijkheid. 
 
Het is niet verwonderlijk dat er verschillen aan te wijzen zijn. De definitie van Renders is gericht op 
ontwikkeling van authenticiteit binnen de onderwijscontext, terwijl de aangehaalde theorieën 
algemeen van aard zijn. In hoeverre de definitie van Renders houdbaar is, is daarom lastig vast te 
stellen. Meer opvallend is dat er geen eenduidigheid bestaat met betrekking tot het begrip 
authenticiteit in algemenere zin. De bestaande theorieën hanteren verschillende zwaartepunten. 
Authenticiteit is dientengevolge een complex begrip te noemen. Meerdere aspecten kunnen onder de 
noemen authenticiteit worden geschoven. In dit onderzoek dient rekening te worden gehouden met 
deze complexiteit. Resultaten kunnen beïnvloed worden door onduidelijkheden omtrent het centrale 
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begrip. Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de totstandkoming van het onderzoeksinstrument en 
in de discussie.  
 
 
3.2 Resultaten recent onderzoek  
 
In het onderzoek van Renders is een visie op authentieke competentieontwikkeling vastgelegd. Het 
O&O-docententeam van het Eckartcollege is gevraagd een invulling te geven aan de vier aspecten van 
een authentieke competentieontwikkeling. De uitwerking is opgenomen in bijlage II. Hieronder volgt 
een samenvatting in de vorm van een interpretatie van de invulling.  
 
Zelfreflectie  
Een doorlopende leerlijn leidt tot een ‘helicopter-view’, waardoor leerlingen direct hun eigen gedrag 
kunnen inzien en actief kunnen bijsturen. Leerlingen kennen eigen sterkten en zwakten. Ze werken aan 
de zwakke punten en benutten sterke punten. Reflecteren biedt eveneens de mogelijkheid om rekening 
te houden met sterkten en zwakten van teamgenoten bij de formatie van groepen.  
 
Zelfvertrouwen 
De O&O-leerling heeft zelfkennis, bouwt zelfrespect op, durft zijn ware ik te laten zien, weet wat hij wil 
en durft daarvoor op te komen. Vertrouwen hebben in eigen kunnen en bewustzijn van kwaliteiten 
leiden tot het gevoel van eigenaarschap van de opdracht, trots zijn op het eindproduct en betere 
prestaties. De meesterproefleerling heeft voldoende zelfvertrouwen om te presenteren.  
 
Autonomie 
Leerlingen zijn zelf eigenaar van hun ontwikkelingsdocumenten. Een leerling groeit in zijn 
persoonlijkheid door het opbouwen van onder andere zelfverantwoordelijkheid. Aan het eind van de 
O&O-loopbaan kan iedere leerling sturing geven aan eigen gedrag en dat van anderen. Ook het tonen 
van verantwoordelijkheid voor het proces binnen het team wordt relevant bevonden. 
 
Talentontwikkeling 
De coachende docent stimuleert pro-activiteit en motivatie middels individuele 
functioneringsgesprekjes. De leerling bereidt een functioneringsgesprek voor door ambities, 
ontwikkeldoelen en dromen te formuleren. De leerling groeit in zijn persoonlijkheid door het 
ontdekken van zijn talenten en ambitie. Doorzettingsvermogen is essentieel om tot talentontwikkeling 
te komen.  
 
Het onderzoek van Renders laat zien dat de O&O-docenten van het Eckartcollege mogelijkheden zien 
voor het aandacht geven aan een authentieke ontwikkeling van de O&O-leerling. De collages en de 
beschrijvingen laten zien dat het O&O-docententeam een meesterproefleerling voor ogen heeft die op 
meerdere fronten authentiek gedrag laat zien. 
 
 
3.3 Relevantie van authenticiteit 
 
Is authenticiteit relevant binnen het onderwijs? Vanuit meerdere invalshoeken kan deze vraag 
benaderd worden.  
 
Psychologisch perspectief 
Harter (2002) geeft antwoord op de vraag in hoeverre authenticiteit relevant is voor jongeren. De 
adolescentie is een belangrijke fase in de ontwikkeling van authenticiteit. Jongeren zoeken in 
verschillende sociale contexten naar hun werkelijke ik. Authenticiteit heeft een aantal positieve 
psychologische effecten. Adolescenten die meer ‘true-self behavior’ tonen, en dus ook weten wat voor 
hen ‘true-self behavior’ is, zijn zelfverzekerder, ervaren meer positieve genegenheid en hebben meer 
hoop voor de toekomst volgens Harter (2002). Met andere woorden, het draagt bij aan de geestelijke 
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gezondheid. Deze auteur laat hiermee zien dat het streven naar authenticiteit van positieve invloed is 
op iemands welzijn. Ze pleit er dan ook voor om authenticiteit te stimuleren bij adolescenten. Ze ziet 
daarbij een rol weggelegd voor de omgeving, welke jongeren kan steunen in het tonen van hun ware ik. 
De leeromgeving wordt in het artikel van Harter niet genoemd. Het onderwijs kan echter gezien worden 
als belangrijke actor in de vorming van jeugdigen. Vanuit Harters optiek zou het toepasselijk kunnen 
zijn als deze instantie eveneens een steentje bijdraagt aan de totstandkoming van authenticiteit.  
 
Onderwijskundig perspectief 
De relevantie van authenticiteit kan ook worden benaderd vanuit een onderwijskundig perspectief. De 
vraag is of authentieke ontwikkeling past binnen het kader van het Technasiumconcept. Daarvoor 
wordt eerst teruggegrepen op de achterliggende leertheorie. Het Technasium sluit aan op het 
constructivistische onderwijs. Het constructivisme stelt dat het verwerven van kennis en vaardigheden 
het resultaat is van denkactiviteiten van de leerling zelf. De leerling bouwt daarbij voort op eigen 
voorkennis. Bij het constructivistische onderwijs stuurt de leerling het leren zelf aan. De leerling 
bewaakt zijn of haar leerproces middels reflectie. Een zelfsturende leerling heeft een goed zelfinzicht 
en stelt eigen doelen op. Kortom, autonomie en zelfreflectie hebben een belangrijke rol binnen het 
constructivisme. Of aandacht voor talenten en zelfvertrouwen belangrijk is binnen deze leertheorie 
wordt in de literatuur niet besproken.  
 
Stichting Technasium baseert de onderwijsformule op het principe van ‘deliberate practice': vrij 
vertaald ‘doelbewuste oefening’. Onderzoeker Ericsson heeft het belang van oefening bij topprestaties 
onder de aandacht gebracht. Hij verklaart topprestaties door de hoeveelheid en de kwaliteit van 
oefening. Van nature aanwezig talent is volgens Ericsson niet van invloed op prestaties (zoals 
geciteerd in Rikers, 2009). Deliberate practice heeft twee essentiële onderdelen: (1) de lat steeds iets 
hoger leggen en (2) reflecteren op de uitgevoerde taak. Deze theorie stelt dat iedereen topprestaties 
kan behalen met de juiste hoeveelheid en kwaliteit van oefening. Ericsson levert bewijs voor deze 
theorie door te verwijzen naar de schaaksport, vioolstudenten op het conservatorium, de sportwereld 
en caissières uit vroegere tijden die rekenwonders bleken te zijn. Vertaald naar het onderwijs zou 
deliberate practice ertoe kunnen leiden dat alle leerlingen het niveau ‘excellent’ kunnen behalen voor 
de individuele competenties. Deze kijk op ontwikkeling verwerpt de noodzaak om in te spelen op 
verschillen tussen individuen met betrekking tot het eindniveau. Het traject er naartoe is niet voor 
iedereen hetzelfde, maar met de juiste oefening zou iedere leerling eenzelfde eindniveau kunnen 
behalen. Een zwakte wijst op onvoldoende, kwalitatieve oefening. Het accepteren van een zwakte, als 
onderdeel van authentiek gedrag, is niet benodigd. Kortom, dit principe verwerpt authentieke 
ontwikkeling in zekere zin. Het leertraject is aangepast aan de individu, maar het eindpunt kan voor 
iedereen hetzelfde zijn. 
 
Echter, het is de vraag in hoeverre Stichting Technasium er rekening mee houdt dat er verschil is 
tussen het ontwikkelen van kennis en vaardigheden enerzijds en competenties anderzijds. De 
topprestaties die in de theorie van Ericsson worden onderzocht zijn allen onder de categorie 
vaardigheden te scharen. Echter, competenties zijn complexer van aard dan vaardigheden en vragen 
om een andere benadering volgens Dongen (2003). De ontwikkelbaarheid van competenties is volgens 
hem afhankelijk van drie factoren (Dongen, 2003): 

• de competentie - de ene competentie is gemakkelijker te ontwikkelen dan de ander. Dit is 
afhankelijk van de aard van de competentie. Dit kan toegelicht worden aan de hand van het 
ijsbergmodel. Het ijsbergmodel wordt hieronder beschreven.  

• de situatie - de omgeving is van invloed op de ontwikkeling van de leerling en zijn of haar 
competenties. De manier van ondersteuning speelt mee. 

• de persoon - het competentietekort kan bij verschillend mensen een andere oorzaak hebben. 
Bij de ene leerling kan intelligentie een rol spelen, terwijl het bij een andere leerling aan een 
gebrek aan vaardigheden ligt. Met andere woorden, de ontwikkelbaarheid van een competentie 
is afhankelijk van de laag van het ijsbergmodel waaruit het competentietekort voortkomt.  
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Het ijsbergmodel is opgesteld door de Amerikaanse psycholoog David McClelland. Dongen (2003) 
heeft het model aangevuld om het geschikt te maken voor competentieontwikkeling. In figuur 3.1 is 
het ijsbergmodel van Dongen weergegeven. Dit model wijst erop dat hoe lager de oorzaak in de ijsberg 
ligt, des te moeilijker het is de competentie te ontwikkelen. Gedrag is het zichtbare deel en komt voort 
uit de onderliggende, niet-zichtbare lagen. Het verbeteren van gedrag is mogelijk door gedrag dat 
omschreven wordt bij de competentie meer of intensiever te vertonen, mits de onderliggende lagen 
geen beperking vormen. De kennis-laag is op allerlei manieren te verbeteren. Laag drie, 
‘vaardigheden’,  is eveneens relatief eenvoudig ontwikkelbaar door oefening in samenwerking met 
effectieve feedback. De vierde laag, ‘overtuigingen, waarden, normen en attitudes’, is moeilijker te 
verbeteren en belemmert een goede competentieontwikkeling. Oefening heeft geen zin als een 
overtuiging, zoals bijvoorbeeld onderschatting en overschatting, niet verandert. Voorbeeld: een 
leerling denkt dat samenwerken tot verloren tijd en weinig productiviteit leidt. Deze gedachtegang 
dient aangepakt te worden alvorens de competentie samenwerken verbeterd kan worden. De vijfde 
laag betreft ‘drijfveren, motivatie en inzet’. In dit geval dient de oorzaak van het motivatiegebrek 
achterhaald te worden. Deze oorzaak ligt mogelijk in een van de andere lagen, bijvoorbeeld 
onzekerheid door kennisgebrek. De persoonlijke kwaliteiten-laag is een moeilijk te ontwikkelen 
onderdeel. Een leerling die introvert is, kan samenwerken als minder plezierig ervaren dan extroverte 
leerlingen. Er zijn diverse persoonlijkheidstests beschikbaar die aantoonbaar maken welke 
persoonlijke kwaliteiten iemand heeft en welke competenties als gevolg daarvan relatief eenvoudig te 
ontwikkelen zijn en welke niet. De laatste laag betreft ‘intelligentie’. Intelligentie ontwikkelt zich vanaf 
de geboorte als een parabool volgens psycholoog Kooij, met de leeftijdsgroep 25-30 als piek (zoals 
geciteerd in PW De Gids, 2012). Het ijsbergmodel van Dongen is ontwikkeld voor 
competentieontwikkeling op de arbeidsmarkt. Voor leerlingen op de middelbare school geldt dat zij 
hun niveau van intelligentie in tegenstelling tot de leeftijdsgroep van de arbeidsmarkt nog wel kunnen 
ontwikkelen. Is intelligentie voor middelbare scholieren op z’n plek als onderste laag? Wel kan gesteld 
worden dat intelligentie maar in bepaalde mate rekbaar is. Het denkvermogen van adolescenten is te 
verbeteren, maar kent zijn grenzen. Een laatste aspect dat wordt besproken door Dongen betreft 
bewustzijn dat op alle lagen van invloed is. Een leerling dient zich eerst bewust te worden van het 
huidige gedrag en het effect daarvan. Aansluitend kan bepaald worden wat er veranderd moet worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.1 IJsbergmodel 

 
Met het ijsbergmodel van Dongen in gedachte kan het streven naar eenzelfde competentie-eindniveau 
voor alle leerlingen in twijfel worden gebracht. Niet iedere leerling kan hetzelfde niveau behalen voor 
een specifieke competentie, met name afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten en intelligentie. Deze 
kijk op competentieontwikkeling pleit voor het inspelen op van iemands aanwezige, ontwikkelbare 
kwaliteiten.  
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Toekomst perspectief 
Een derde antwoord kan gevonden worden door stil te staan bij de doelen van het Technasium. De 
onderwijsrichting heeft als doelstelling: (1) leerlingen vertrouwd maken met beroeps- en 
praktijksituaties van de bètawerelden en (2) de doorstroom naar opleidingen en banen binnen deze 
sector te vergroten. Als gevolg kan de vraag gesteld worden of authenticiteit binnen de bètawerelden 
belangrijk is. Verschillende sectoren binnen de bètatechnische arbeidsmarkt vragen om specifieke 
kwaliteiten. De benodigde competenties voor het beroep programmeur verschillen van de 
competenties voor het beroep industrieel ontwerper. In het tweede geval ligt de nadruk bijvoorbeeld 
meer op inventiviteit terwijl een programmeur individueel dient te werken met oog voor detail. Deze 
verschillen in gewenste kwaliteiten zijn eveneens afhankelijk van de functie. Gielen (2008) onderzocht 
in hoeverre competenties van bètatechnici overeenkomen met het vereiste niveau binnen hun huidige 
baan. Ze maakt een onderscheid tussen techneuten in managementfuncties en overige functies. Er is 
een verschil zichtbaar. Overige functies verlangen onder andere een hoger niveau van technische, 
natuurwetenschappelijke en wiskundige kennis en vaardigheden ten opzichte managementfuncties. 
Managementfuncties in het bètadomein daarentegen vragen onder andere een hogere 
handelingsbekwaamheid met betrekking tot commerciële vaardigheden, vermogen om gedrag van 
andere mensen te beïnvloeden, vermogen om effectief te onderhandelen en vermogen om gezag uit te 
oefenen. Met andere woorden, bètatechnici binnen verschillende functies behoeven andere 
competenties. Het vormingsproces dat voorgaat aan het bekleden van de bètatechnische functie, de 
loopbaan in het onderwijs, zou vanuit het toekomst perspectief idealiter inspelen op het aanbrengen 
van accenten in iemands competentieprofiel. Het ijsbergmodel laat zien dat de ene persoon wellicht 
meer groeipotentie heeft in het aanleren van organisatorische en aansturende vaardigheden terwijl 
een ander persoon meer capaciteiten heeft op kennisgericht vlak. Het is niet onwenselijk om hierop in 
te spelen en individuen doelgerichter klaar te stomen voor een bepaalde functie.  
 
Samenvattend, de relevantie van authenticiteit wordt ondersteund door de literatuur, zowel vanuit 
psychologisch, onderwijskundig en het toekomst perspectief. Het ijsbergmodel suggereert dat niet 
iedereen eenzelfde eindniveau kan behalen voor een specifieke competentie. De huidige veelzijdigheid 
die momenteel wordt verwacht van O&O-leerlingen door Stichting Technasium is wellicht niet 
bevorderlijk voor de motivatie en het welzijn van de leerling. Het excelleren op enkele competenties is 
van toegevoegde waarde voor het bekleden van een bètatechnische functie zoals zojuist beschreven. 
Het inspelen op de sterke kwaliteiten is hierop een logisch antwoord. Een onderwijsconcept dat deze 
benadering hanteert, is het talentgericht coachen. Hierbij ligt de focus op aanwezige kwaliteiten in 
plaats van op deficiënties. 
 
 
3.4 Bestaande vorm van authentieke onderwijsbenadering 
 
Een bestaande vorm van authentieke ontwikkeling binnen het onderwijs is aan te wijzen in de 
talentgerichte benadering. In de Verenigde Staten heeft de talentgerichte benadering zijn oorsprong en 
wordt heden ten dage op meerdere onderwijsinstellingen toegepast. Talentgericht coachen, ook wel 
‘strengths-based development’, is gebaseerd op het inspelen op talenten in plaats van het streven 
naar veelzijdigheid (Hodges & Clifton, 2004). Talent wordt door Cliften & Hodges gedefinieerd als van 
nature terugkerende patronen van denken, voelen of gedrag dat productief kan worden toegepast. De 
gedachte dat talent van nature aanwezig is, wordt onderbouwd op neurologisch niveau. Tot het 
zestiende levensjaar zijn de synaptische verbindingen in de hersenen aan veel veranderingen 
onderhevig. Na de leeftijd van 15 jaar verandert het netwerk nauwelijks waarbij veelgebruikte 
synaptische verbinden versterken en de overige verbindingen verslappen. Clifton & Hodges 
beargumenteren hiermee dat talenten (terugkerende patronen van gedachten, gevoelens en gedrag) 
niet significant veranderen in de loop der tijd, de sterke verbinden blijven immers behouden. Het 
ontwikkelen van de sterke verbindingen levert als gevolg meer resultaat op dan het aanpakken van 
zwakke verbinden. Deze theorie onderstreept net als het ijsbergmodel een bepaalde mate aan 
inflexibiliteit van persoonlijke ontwikkeling.  
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Talentgerichte ontwikkeling bestaat uit drie fases: (1) identificatie van talenten, (2) een zelfbeeld 
vormen in termen van talenten en (3) het verbinden van succes aan de talenten (Clifton & Harter, 
2003). Onderzoeken naar de effecten van talentgerichte ontwikkeling in verschillende domeinen laten 
positieve resultaten zien. Harter (zoals geciteerd in Hogdes & Clifton 2004) toont een directe relatie 
aan tussen de benadering en de aanwezigheid, de cijfers en het op tijd komen van middelbare 
scholieren. Williamsom (zoals geciteerd in Hogdes & Clifton 2004) laat eveneens een positief effect 
zien in het wetenschappelijk onderwijs. Eerstejaars studenten ‘English writing’ die participeerde in een 
talent-traject scoorden een significant hoger cijfergemiddelde dan hun niet-deelnemende 
studiegenoten. Ook voldeed een groter aandeel van de deelnemende studenten aan de minimale eisen 
voor het eerste semester in verhouding tot de controle groep. Het algemene beeld is dat talentgerichte 
coachingprogramma’s een positief effect kunnen hebben op de motivatie, het zelfvertrouwen, de inzet 
en het welbevinden van deelnemers.  
 
Bovengenoemde resultaten kunnen verklaard worden aan de hand van de ‘self-determination theory’ 
van Deci & Ryan (2000). Deze theorie onderscheidt drie basisbehoeften, namelijk competentie, 
[relationele of sociale] verbondenheid en autonomie. Motivatie is afhankelijk van de invulling van deze 
behoeften en kan op vier manieren tot uitdrukking komen: 

• extrinsiek: voortkomend uit een externe bron (om straf te voorkomen of een beloning te 
verkrijgen). 

• geïntrojecteerd: voortkomend uit interne sancties (voorkomen van schuldgevoelens). 
• geïdentificeerd: voortkomend uit identificatie met de nagestreefde doelen (belangrijk achten 

van doelen). 
• intrinsiek: voortkomend vanuit persoon zelf. 

De laatste twee vormen van motivatie zijn gewenst in het onderwijs. Bij zowel geïdentificeerde als 
intrinsieke motivatie voelt een leerling eigenaarschap bij het nastreven van de doelen. De doelen 
sluiten aan op iemands authentieke interesses en waarden. Deze vormen van motivatie leiden volgens 
Sheldon & Elliot (1999) tot een toename van inzet, doelverwezenlijking en welzijn.  
 
 
3.5 Conclusie 
  
De relevantie van authenticiteit wordt ondersteund door de literatuur, zowel vanuit psychologisch, 
onderwijskundig en het toekomst perspectief. Het ijsbergmodel suggereert dat niet iedereen eenzelfde 
eindniveau kan behalen voor een specifieke competentie. Een mogelijk antwoord hierop is het inspelen 
op aanwezige kwaliteiten in plaats van het wegwerken van deficiënties, zoals van toepassing is bij 
talentgericht coachen. De huidige veelzijdigheid die momenteel wordt verwacht van O&O-leerlingen 
door Stichting Technasium is wellicht niet bevorderlijk voor de motivatie en welzijn van de leerling. 
Talentgerichte coaching, waarin authentieke talenten aandacht krijgen, kan als gewenste aanvulling 
worden gezien op het Technasiumonderwijs.  
 
Het onderzoek van Renders laat zien dat de O&O-docenten van het Eckartcollege mogelijkheden zien 
voor het aandacht geven aan een authentieke ontwikkeling van de O&O-leerling. De collages en de 
beschrijvingen laten zien dat het O&O-docententeam een meesterproefleerling voor ogen heeft die op 
meerdere fronten authentiek gedrag laat zien. 
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4. Visie binnen de school in kaart brengen 
 
Het in kaart brengen van de visie is belangrijk, zodat mogelijke verschillen kunnen worden 
achterhaald. Dit hoofdstuk richt zich op de bestaande methoden om visies in kaart te brengen. 
 
 
4.1 Begripsvorming 
 
In de literatuur bestaan diverse definities voor het begrip visie. Visie geeft volgens Klifman (2013, 
p.49) antwoord op de vragen ‘waar hebben we boodschap aan? Door wat in de werkelijkheid om ons 
heen laten wij ons aanspreken? Waar mogen anderen ons op aanspreken en aan houden? […] Wat 
trekken we ons aan, wat gaan we juist niet doen?’ Sol (2014, p. 6) kiest voor een meer praktijkgerichte 
insteek. Sol identificeert visie binnen de context van het onderwijs als ‘de doelen waarnaar wordt 
gestreefd, maar visie geeft ook aanwijzingen over de beoogde aanpakken (en benodigde kennis, 
vaardigheden en middelen) en de maatregelen die worden ingezet om die doelen te bereiken, al dan 
niet voor specifieke doelgroepen binnen de school’. Deze definitie sluit aan op de insteek van het 
onderzoek van Renders. Zij achterhaalt de doelen waarnaar wordt gestreefd en betrekt daarin 
eveneens de benodigde aanpak en maatregelen om tot die doelen te komen. In het onderzoek dat voor 
u ligt wordt een beperktere definitie gehanteerd, namelijk alleen de ambitie waarnaar men streeft. Het 
is namelijk eerst van belang om na te gaan of er een visie is, wat deze inhoudt en in hoeverre de visie 
eenduidige is alvorens een beoogde maatregelen kunnen worden opgesteld om de lespraktijk af te 
stemmen op de visie. Het opstellen van hulpmiddelen voor de lespraktijk is onderwerp voor een 
vervolgstudie. 
 
 
4.2 Methoden om visie in kaart te brengen 
 
Colpaert & Wel (2015) geven in hun onderzoeksplan een overzicht van methodieken om visies in kaart 
te brengen. Zij komen tot vier mogelijkheden:  

• Instellen werkgroep 
• Vragenlijst 
• Bestuderen van schoolgidsen 
• Profileringsdrang van scholen 

 
Renders kiest in haar onderzoek voor het instellen van een ‘werkgroep’ tijdens een vakwerkdag om de 
visie van haar O&O-docententeam te achterhalen. Tijdens de vakwerkdag heeft Renders een creatieve 
sessie georganiseerd om tot een gezamenlijke visie te komen. Om de resultaten van dit onderzoek te 
kunnen vergelijken met de uitkomsten van het onderzoek van Renders is aansluiting bij haar 
onderzoeksontwerp gewenst. 
 
 
4.3 Methode Renders 
 
Renders heeft als onderdeel van haar onderzoek een programma opgesteld om op creatieve wijze een 
gezamenlijke opvatting in beeld te brengen. De workshop van Renders wordt beknopt toegelicht. In 
bijlage I is het gehele programma opgenomen.  
 
Deelopdracht 1. Vaststellen waarneembaar (authentiek) gedrag bij meesterproefleerling 
Maak in groepsverband een collage van de meesterproefleerling. Visualiseer en beschrijf in deze 
collage het gedrag en competenties die deze meesterproefleerling laat zien. Let hierbij in het bijzonder 
op de uitingsvorm van de elementen van authentiek gedrag (zelfvertrouwen, autonomie, zelfreflectie 
en tonen authentiek talent) en waar dit ‘zijn plek heeft’ binnen de eindtermen O&O.  
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Deelopdracht 2. Gezamenlijke bespreking collage 
Stel een gezamenlijk eindniveau vast van de meesterproefleerling met betrekking tot authentiek 
gedrag en authentieke competentieontwikkeling binnen de eindtermen O&O. Denk daarbij aan de 
volgende discussiepunten: 

• Welk basisniveau (of groei in ontwikkeling) is verreist op alle afzonderlijke 
handelingswerkwoorden */de eindtermen met uitzondering van domein D (voor alle leerlingen, 
met of zonder natuurlijke aanleg voor deze competentie)?  

• Hoe waarderen we talentontwikkeling op één of meerdere competenties en de ontwikkeling of 
het niveau van authentiek gedrag in de procesbeoordeling van de meesterproef?  

• Zijn meerdere eindniveaus mogelijk (divergente differentiatie)? 
 
* handelingswerkwoorden: Wat leerlingen moeten kunnen wordt aangegeven door middel van de 
werkwoorden die gebruikt zijn, de zogenaamde ‘handelingswerkwoorden’. 
 
Deelopdracht 3. Meerdere wegen leiden naar Rome 
Maak een ‘mapping’ van de memo’s met persoonlijke kwaliteiten/competenties, die kunnen 
leiden tot de ontwikkeling van het handelingsniveau in de eindtermen. Je mag dezelfde 
kwaliteit/competentie meerdere malen op het grote vel met de eindtermen plakken. Je mag ook 
‘niet plaatsbare’ memo’s weglaten. 
 
Deelopdracht 4. Gezamenlijk bespreken ‘meerdere wegen leiden naar Rome’ 
Verslaglegging van gezamenlijke opvatting met behulp van volgende discussiepunten: 

• Voldoen de 8 Technasium competenties als clusternamen/containernamen of is een andere 
kwaliteit / competentie binnen dat cluster representatiever? 

• Welke plaats in de leerlijn en onze coaching krijgen de kwaliteiten, die de ontwikkeling van 
authentiek gedrag en talentontwikkeling weerspiegelen? T.w.: Zelfvertrouwen (OMZA), 
Autonomie (OMZA), Zelfreflectie, Authentieke talentontwikkeling 
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SECTIE III 
OPZET EN 

UITVOERING 
 

“Oké, hebben 
wij er 

überhaupt een 
visie op?” 
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5. Onderzoeksopzet 
 
 
5.1 Onderzoeksvragen 
 
Het onderzoek is een antwoord op de vraag: Wat is de visie van het Technasiumnetwerk Brabant Oost 
op authentieke competentieontwikkeling bij O&O? Hiertoe worden de volgende onderzoeksvragen 
beantwoord: 

1. In hoeverre kunnen de O&O-docententeams de huidige visie op authentiek gedrag van de 
meesterproefleerling verwoorden? 

2. Welk authentiek gedrag willen de O&O-docententeams waarnemen bij een 
meesterproefleerling? 

3. In hoeverre vinden O&O-docententeams dat er aandacht moet zijn voor authentiek gedrag 
binnen de procesbeoordeling van de meesterproefleerling? 

 
In dit onderzoek is visie gedefinieerd als de ambitie waarnaar men streeft. Er is als aansluiting daarop 
gekozen voor een benadering van authentieke ontwikkeling vanuit de positie van de 
meesterproefleerling. De meesterproefleerling vertegenwoordigt het eindniveau van het vak O&O. 
Deze benadering zorgt ervoor dat docententeams in eerste instantie worden aangespoord om na te 
denken over het eindniveau dat ze verwachten/wensen van O&O-leerlingen. Ze spreken hun ambitie 
uit die ze voor ogen hebben met betrekking tot de resultaten van de leerling. De docententeams is 
gevraagd een einddoel op te stellen met betrekking tot authentieke ontwikkeling, waarna vervolgens 
een vertaalslag gemaakt kan worden naar de benodigde ontwikkeling die daaraan vooraf gaat. 
 
 
5.2 Onderzoeksmethodiek 
 
Dit onderzoek is opgezet als beschrijvend onderzoek. De vraag die centraal staat is in hoeverre de 
leden van Technasiumnetwerk Brabant Oost een authentieke ontwikkeling van O&O-leerlingen 
wensen. Het is van belang beter inzicht te verkrijgen in het standpunt van de leden van het netwerk 
Brabant-Oost op een authentieke ontwikkeling van leerlingen in relatie tot de gedefinieerde 
eindtermen. Het onderzoek is daarmee verkennend van aard. Het onderzoek omvat het identificeren en 
analyseren van het probleem door onderzoekers. Het identificeren van het daadwerkelijke probleem is 
de eerste stap om tot mogelijke interventies te komen in een vervolgstadium.  
 
 
5.3 Onderzoekspopulatie 
 
Het onderzoek is uitgevoerd binnen Technasiumnetwerk Brabant-Oost. Dit netwerk bestaat uit de 
volgende zes scholen: d’Oultremontcollege in Drunen, Jeroen Bosch College in ’s-Hertogenbosch, 
Jacob-Roelandslyceum in Boxtel, Eckartcollege in Eindhoven, Dr.-Knippenbergcollege in Helmond en 
het Varendonck College in Asten. Om een representatief beeld te verkrijgen, is ernaar gestreefd om de 
meerderheid van het betreffende netwerk in het onderzoek te betrekken. Drie scholen, naast het 
Eckartcollege, zijn benaderd. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van bereikbaarheid voor de 
onderzoeker. De technatoren is gevraagd of hun O&O-docententeam bereid was mee te doen aan het 
onderzoek. Deelname was benadrukt als waardevol maar wel vrijwillig. Het O&O-docententeam van het 
Jacob-Roelandslyceum gaf direct aan niet geïnteresseerd te zijn in deelname. Aansluitend is een vierde 
school benaderd. De drie scholen die hebben deelgenomen zijn: het Jeroen Bosch College, het Dr.-
Knippenbergcollege en het Varendonck College.  
 
Het bleek lastig om een geschikt moment te vinden om de gehele teams te spreken. Om de 
uitvoerbaarheid te waarborgen werd de deelname van een afvaardiging van het O&O-docententeam 
geaccepteerd. Hierbij werd de keuze bij de docenten (onderbouw of bovenbouw) neergelegd of ze wel 
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of niet deelnamen. De onderzoeker heeft aangeven dat bovenbouwdocenten de voorkeur hadden, 
gezien de gekozen benadering vanuit de meesterproefleerling. De uitvoering van het onderzoek vond 
plaats op de Technasia. De populatie die heeft deelgenomen is weergegeven in tabel 5.1. Voor dit 
onderzoek is het niet relevant om de antwoorden te linken aan de drie scholen die hebben 
deelgenomen. De scholen worden daarom anoniem behandeld. De volgende labels zijn opgesteld: 
school A, B en C.  
 
Tabel 5.1 Ontwerpend onderzoek cyclus 
 School A  

(6 respondenten) 
School B   
(4 respondenten) 

School C 
(1 respondent) 

Kopppel A1 Koppel A2 Koppel A3 

Samenstelling 
afvaardiging team 

Technator  
TOA 

1 onderbouw-
docent 
1 bovenbouw-
docent 

1 onderbouw-
docent 
1 bovenbouw-
docent 

Technator 
2 onderbouw-
docenten 
1 bovenbouw- 
docent 

Technator 
 

Omvang gehele O&O-
docententeam 

11 docenten waaronder 1 technator, 2 TOA’s 5 docenten 
waaronder 1 
technator, 2 
TOA’s 

7 docenten 
waaronder 1 
technator, 1 
werkplaatsmees
ter, 2 TOA’s 

Datum  26 november 2015 21 januari 2016 8 maart 2016 
Gespreksduur ± 30 min. 30 min. 20 min. 50 min. 20 min. 

 
 
5.4 Evaluatie bestaand onderzoeksontwerp 
 
Focusgroep 
Renders hanteert een focusgroep bestaande uit het O&O-docententeam van het Eckartcollege. 
Dergelijke discussiegroepen worden gebruikt om kwalitatieve informatie te verkrijgen over de mening 
van deelnemers met betrekking tot een vooraf bepaald onderwerp. Een focusgroep is een homogeen 
samengestelde groep die op gestructureerde wijze een discussie voert aan de hand van een 
vragenlijst, topiclijst of door opdrachten te geven. Een gespreksleider stuurt het gesprek aan. In deze 
setting interacteren de participanten met elkaar en beïnvloeden ze elkaar mogelijkerwijs. Ze worden 
gestimuleerd om ideeën duidelijker te formuleren. Het gesprek wordt vastgelegd of het wordt 
opgenomen en later uitgewerkt (CBO, 2004) .  
 
Een focusgroep wordt een geschikte onderzoeksmethode geacht voor het onderzoek dat voor u ligt. 
Deze methode stelt docenten in de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over authentieke 
ontwikkeling. De vraag in hoeverre authentieke ontwikkeling gewenst is, is een onderwerp waarover 
O&O-docenten mogelijk nog geen mening hebben gevormd. De docenten kunnen elkaar onder andere 
stimuleren om het thema vanuit andere invalshoeken te bekijken. Daarnaast kan het kenbaar maken 
van een standpunt voor anderen als inspiratie functioneren voor het vormen van een eigen mening. 
Bovendien is er in deze onderzoeksetting ruimte om aansluitend tot een gezamenlijke visie te komen. 
In dialoog gaan sluit daarom goed aan op de situatie.  
 
Bestaand instrumentarium 
In bijlage I is het gehele programma opgenomen. In het eerste deel (deelopdracht 1 en 2) brengt wordt 
de visie in kaart gebracht. In het tweede deel (deelopdracht 3 en 4) van de workshop wordt tot een 
verbreding van het aantal competenties gekomen. Renders beredeneert dat een persoonlijke blokkade 
op de ontwikkeling van een van de acht Technasiumcompetenties zou kunnen leiden tot het niet 
kunnen voldoen aan het niveau van de eindtermen. Door verbreding ontstaat een mogelijkheid om de 
ontwikkeling tot het handelingsniveau te bereiken via alternatieve wegen die recht doen aan de 
eigenheid van de leerling. Dit deel van de workshop richt zich op het vinden van een aanpak om de 
authentieke ontwikkeling vorm te geven binnen het vak. Dit gaat echter voorbij aan het doel van het 
onderzoek dat voor u ligt, welk zich primair richt op het in kaart brengen van de visie. 
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Aandachtspunten onderzoeksinstrument 
Het maken van een collage is een effectief middel om de dialoog te starten en men komt mogelijk tot 
nieuwe inzichten/gedachtes door inspiratie die opgedaan wordt tijdens de zoektocht naar 
toepasselijke plaatjes. Het sluit aan op de creatieve werkwijze van het O&O-onderwijs. Ook biedt deze 
methode een bepaalde vrijheid. De docenten kunnen zonder beperkingen laten zien hoe zij 
authenticiteit definiëren binnen O&O. Eveneens geven de visualisaties accentverschillen aan. 
 
Het is echter de vraag in hoeverre het maken van de collage de meest geschikte methode is voor dit 
onderzoek. Het betreft een tijdsintensieve aanpak en het interpreteren van een collage is zeer 
subjectief. Een voorbeeld: een poster toont centraal de tekst ‘ik moet van mezelf houden’. Een team 
kan deze tekst hebben toegevoegd om te laten zien dat zelfvertrouwen erg belangrijk is. Daarnaast zou 
de centrale positie kunnen suggereren dat het team van mening is dat zelfvertrouwen het meest 
belangrijke aspect van authenticiteit is. Het woord ‘moet’ geeft de zin evenwel een negatieve lading. 
Kortom, de collage is op meerdere manieren te interpreteren. De resultaten zijn als gevolg 
onbetrouwbaar.  
 
Een tweede aandachtspunt is de min of meer sturende insteek van de opdrachten. Renders heeft het 
programma opgesteld vanuit de behoefte van haar team naar het inspelen op eigenheid van de 
leerling. Er was vooraf bekend dat het O&O-docententeam positief gesteld is ten opzichte van 
authenticiteit. Dit zie je terug in de opzet van de methode. Deze gaat er vanuit dat authenticiteit in 
bepaalde mate gewenst is. Deelopdracht 1 vraagt om het authentieke gedrag dat een 
meesterproefleerling laat zien te visualiseren. Hiermee wordt verondersteld dat de O&O-docenten een 
authentieke ontwikkeling wensen te zien. Het is echter mogelijk dat docenten van andere Technasia 
een contrasterend standpunt innemen. Mogelijk zien zij geen rol weggelegd voor eigenheid in het 
onderwijs. Om een objectief beeld te kunnen schetsen is het van belang dat de opdracht neutraal is 
geformuleerd.  
 
Daarnaast is ook het gegeven dat authenticiteit een complex begrip is van belang om mee te nemen in 
de herformulering van de aanpak. Renders heeft een invulling gegeven aan het begrip authenticiteit. 
Op basis van bestaande theorie bleek het niet mogelijk om vast te stellen of deze begripsbepaling 
houdbaar is en passend voor de onderwijssetting. Ook gezien de oriënterende aard van dit onderzoek 
is het daarom belangrijk om de deelnemende docenten in eerste instantie alle vrijheid te bieden om 
authenticiteit naar eigen idee in te vullen. Het invullen en toetsen van de elementen van Renders kan in 
een later moment in het meetinstrument opgenomen worden.  
 
Tenslotte dienen de resultaten meetbaar te zijn om tot een betrouwbare vergelijking tussen de 
resultaten van de verschillende scholen te komen. Alle bovengenoemde bevindingen zijn meegenomen 
in de herformulering van de aanpak. Met name het tijdsaspect heeft prioriteit gekregen, zodat het 
onderzoek uitvoerbaar is. 
 
 
5.5 Bijstelling van meetinstrument 
 
Het meetinstrument is een focusgesprek dat gevoerd wordt aan de hand van een schema. Dit schema 
is opgenomen in bijlage III. De gesprekken zijn opgenomen en de deelnemers is gevraagd een 
schriftelijke weerslag te maken van de discussie. Er zijn geen eisen gesteld aan de inhoud en omvang 
van dit document.  
 
De bijeenkomst start met een beknopte introductie op het thema en het onderzoek. Het gesprek wordt 
ingeleid door de onderzoeker. Tijdens deze introductie worden de aanleiding en het doel van het 
onderzoek benoemd. Er wordt een beperkte invulling gegeven aan het begrip authentieke 
ontwikkeling. Het wordt slechts gedefinieerd als een ontwikkeling waarbij eigenheid van de leerling 
aandacht krijgt. Vervolgens wordt de opzet van het focusgesprek toegelicht.  
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Deelopdracht 1. Vaststellen huidige visie (15 minuten) 
Zonder sturing dienen de O&O-docenten in groepjes van maximaal drie personen hun huidige visie op 
authentiek gedrag bij de meesterproefleerling vast te stellen. Deze deelopdracht geeft inzicht in 
hoeverre de docententeams een visie geformuleerd hebben en de betreffende visie kunnen 
verwoorden. Door het ontbreken van sturing kunnen de docenten vrij discussiëren over authentiek 
gedrag. De interpretatie van dit begrip wordt nauwelijks beperkt doordat er slechts wordt aangegeven 
dat eigenheid van de leerling aandacht krijgt binnen authentieke ontwikkeling. 
 
Vervolgens krijgen de deelnemers de vier elementen die een rol spelen binnen authentieke 
ontwikkeling aangereikt. De aspecten worden geïntroduceerd door de onderzoeker, maar niet 
beschreven.  
 
Deelopdracht 2. Uitingsvormen van authentieke ontwikkeling (15 minuten) 
Aan de hand van de vier elementen geven de docenten verdere invulling aan hun visie. Er wordt aan 
hen gevraagd om na te gaan of deze elementen terugkomen in hun huidige visie en op welke wijze, 
waarbij er ruimte is voor aanvulling. Deze deelopdracht geeft inzicht in het authentiek gedrag dat de 
docenten willen waarnemen binnen de definitie van dit onderzoek.  
 
Deelopdracht 3. Belang van aspecten authenticiteit (5 minuten) 
Daarna volgt een vragenlijst waarmee het belang van authentiek gedrag wordt gemeten. De 
deelnemers dienen aan te geven hoe belangrijk ze de elementen binnen het O&O-onderwijs vinden 
middels een vijfpuntschaal. Het belang van de elementen wordt tweezijdig getoetst. Eenmaal dient het 
element op zichzelf beoordeeld te worden en eenmaal wordt de definitie zoals gehanteerd in dit 
onderzoek getoetst. Hiermee kan achterhaald worden of de docenten eenzelfde interpretatie hanteren 
als gegeven in dit onderzoek.   
 
Deelopdracht 4. Beoordeling van authentiek gedrag (5 minuten) 
Tenslotte wordt getoetst of de vier elementen een plaats dienen te krijgen binnen de huidige 
eindtermen en het procescijfer middels een vijfpuntschaal.  
 
 
5.6 Analyses 
 
Drie scholen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Zes O&O-docenten van school A hebben in 
tweetallen het gesprek gevoerd. Bij school B bestond de afvaardiging uit vier docenten die gezamenlijk 
deelnamen aan het focusgesprek. Van school C is enkel de technator geïnterviewd. Het schema dat als 
meetinstrument dient, is in alle gesprekken uitgereikt. De deelnemers hebben deelopdracht 1 tot en 
met 4 tot uitvoering gebracht. De schriftelijke resultaten van de deelnemers zijn te vinden in bijlage IV 
tot en met VI. Het gesprek met de technator van school C is niet gedocumenteerd, omdat dit in de 1-op-
1 situatie door de onderzoeker is vastgelegd op schrift. 
 
Aan de hand van de opgenomen gesprekken zijn de schriftelijke aantekeningen van de docententeams 
beoordeeld op volledigheid en duidelijkheid. Indien nodig zijn de schriftelijke aantekening aangevuld 
of aangepast zodat het de lading van het gesprek dekt en de strekking duidelijk is. De resultaten zijn 
door één onderzoeker verwerkt. De daaruit voortvloeiende schriftelijke weerslagen van de gesprekken 
zijn opgenomen in bijlage VII tot en met IX. Belangrijke citaten zijn hierin vermeld. 
 
Er is een bottom-up methode gehanteerd bij het analyseren van de samenvattingen van de 
gesprekken. De data zijn stuk voor stuk bekeken. De verschillende deelonderwerpen zijn gelabeld met 
een overkoepelende term. Vervolgens is alles in één overzicht geplaatst, waarin overeenkomsten en 
contradicties inzichtelijk zijn gemaakt.  
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Bij deelopdracht 3 zijn telkens twee overlappende stelling getoetst. Eenmaal hebben de deelnemers 
het element op zichzelf beoordeeld en eenmaal werd de definitie zoals gehanteerd in dit onderzoek 
getoetst. De antwoorden die zijn gegeven op de gekoppelde stellingen zijn vergeleken met elkaar. Er is 
per participerend team (A1, A2, A3, B en C) gekeken of de het belang van de aspecten anders is 
beoordeeld. Aan de hand hiervan kan ten eerste afgeleid worden of de participanten de aspecten van 
authenticiteit van belang vinden en ten tweede of ze eenzelfde betekenis hanteren als Renders.  
 
 
5.7 Betrouwbaarheid en validiteit 
 
Het beperken van de invloed van de onderzoeker is meegenomen in de opzet van het onderzoek. De 
onderzoeker heeft zich neutraal opgesteld en eigen opvattingen en overtuigingen met betrekking tot 
het onderzoek niet kenbaar gemaakt. Voor het waarborgen van de validiteit zijn geluidsopnames 
gemaakt. Deze opnames zijn naast de schriftelijke aantekeningen gelegd ter controle. Als gevolg heeft 
de onderzoeker een redelijk zuiver beeld kunnen vormen van de opmerkingen van de deelnemende 
docenten.  
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6. Resultaten 
 
Per deelopdracht worden de resultaten weergegeven en geanalyseerd.  
 
 
6.1 Verwoorden huidige visie op authentiek gedrag bij de meesterproefleerling 
 
De opdracht ‘stel de huidige visie op authentiek gedrag bij de meesterproefleerling vast’ heeft 
inzichtelijk gemaakt in hoeverre de huidige visie geformuleerd kan worden door de deelnemende O&O-
docenten. 
 
Paraatheid huidige visie 
De volgende citaten (bijlage VII en IX) komen uit de gesprekken waarin de huidige visie wordt 
vastgesteld: 
 
  “Oké, hebben wij er überhaupt een visie op?” 

“Uhm… wat kunnen we er nog meer over zeggen?” 
“……………..” (een stilte als reactie op de opdracht) 
“Het woord visie klinkt meer dat we (de docenten) het allemaal hetzelfde moeten doen, dat we 
het eens zijn. […] Als je een visie wilt ontwikkelen, moet je dat met meer mensen doen. Nu is 
het gewoon mijn visie.” 

 
Dit zijn opmerkingen van deelnemers van school A en school C. Uit de discussie van de deelnemende 
O&O-docenten van school B blijkt dat het docententeam van de betreffende school het onderwerp de 
revue al heeft laten passeren. Het competentieprofiel van de meesterproefleerling is voorheen 
besproken. Dat kan opgemaakt worden uit de volgende conversatie (bijlage VIII): 
 

“Maar meesterproefleerlingen, moeten ze op alle competenties goed zijn? Nee van mij niet. 
Dan liggen we toch alle vier wel op één lijn. […] Het is natuurlijk een onderwerp waar we het al 
eens eerder over gehad hebben. Goed om te weten dat we nog steeds op één lijn zitten.” 

  
Dit docententeam heeft op een eerder moment gesproken over de aandacht voor eigenheid van de 
meesterproefleerling. De docenten zijn tot het standpunt gekomen dat een examenleerling niet alle 
competenties goed hoeft te beheersen. Er mag sprake zijn van niveauverschillen tussen leerlingen op 
een bepaalde competentie. Het team constateert tijdens het gesprek dat de deelnemers nog steeds op 
één lijn zitten onderling. Echter, het feit dat een dergelijke vraag (moeten ze op alle competenties goed 
zijn?) gesteld wordt, kan erop duiden dat het gezamenlijke standpunt mogelijk niet is vastgelegd of dat 
er niet op frequente basis wordt gesproken over het onderwerp.  
 
Verschillen tussen docenten 
Opvallend is dat met name de technatoren en/of de bovenbouwdocenten het woord voeren tijdens het 
gesprek. Deze docenten hebben een duidelijk beeld van hetgeen ze verwachten van een 
meesterproefleerling. Dit geldt in mindere mate voor de onderbouwdocenten en het ondersteunend 
personeel. Onderbouwdocenten zijn niet dagelijks betrokken bij de meesterproef, maar ter 
bevordering van een doorlopende leerlijn zou iedereen wel op de hoogte moeten zijn van het eindpunt.  
 
Conclusie 
Uit de beantwoording van de vraag kan geconcludeerd worden dat meerdere deelnemers niet direct 
een antwoord paraat hebben. Met andere woorden, het is niet vanzelfsprekend dat O&O-
docententeams een visie hebben geformuleerd op authentiek gedrag van de meesterproefleerling. Er 
wordt niet uitgesloten dat de teams van school A en C eerder hebben gesproken over het onderwerp. 
Alhoewel dit niet expliciet naar voren komt in de conversaties, kan daaruit niet geconcludeerd worden 
dat er geen sprake van is. Echter, het niet paraat hebben van de visie brengt de ontwikkeling wel 
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leerlingen wel in het geding. Een docent kan in de lespraktijk niet handelen naar een schoolbrede visie 
indien deze visie onvoldoende bekend is of onvoldoende leeft onder de teamleden.   
 
Daarnaast is gebleken dat met name de technatoren en/of de bovenbouwdocenten een duidelijk beeld 
hebben van hetgeen ze verwachten van de meesterproefleerling. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de 
doorlopende leerlijn. 
 
 
6.2 Gewenst authentiek gedrag van meesterproefleerling 
 
De opdracht ‘stel de huidige visie op authentiek gedrag bij de meesterproefleerling vast’ heeft tot 
uiteenlopende antwoorden geleid. In tabel 6.1 zijn de visies naast elkaar weergegeven. Dit is een 
samenvatting van de schriftelijke en mondelingen data. Er is gepoogd een weergave te maken van de 
overeenkomsten en contradicties. Als gevolg is de tabel niet volledig, niet alle aspecten die zijn 
benoemd door de deelnemende docenten zijn opgenomen in het overzicht. Alleen de raakvlakken, de 
overeenkomsten of contradicties, zijn opgenomen in de tabel. De raakvlakken tussen de visies zijn 
voor de beantwoording van de onderzoeksvragen het meest relevant. Overige resultaten kunnen 
worden gevonden in bijlage VII tot en met IX.  
 
Overeenkomsten tussen visies 
Persoonlijk traject Het doorlopen van een eigen traject wordt door koppel A1 en de docenten van 

school B benoemd. De leerling staat daarbij zelf aan het stuur, onder 
begeleiding van de docent. 

Sterktes en zwaktes Team B en de technator van school C geven aan dat er rekening wordt gehouden 
binnen het Technasiumonderwijs met de sterktes en zwaktes van de leerling. 
School B speelt hierop in door talentontwikkeling te stimuleren onder de 
voorwaarde dat overige competenties niet worden verwaarloosd. School C 
benoemt niet zozeer het stimuleren van sterktes, maar het accepteren van 
zwaktes in een bepaalde mate. Ook hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat er 
groei waarneembaar moet zijn met betrekking tot de zwakkere competenties.  

Interesses Het aansluiten op interesses van de leerling wordt door alle scholen 
gestimuleerd. Ter illustratie, het tweetal A3 benoemt het belang van een 
interessetest om de aansluiting tussen de leerling en de opdracht te 
optimaliseren. De docenten van scholen B en C geven aan dat de 
teamsamenstelling deels berust op interesses.  

Verantwoording Het verantwoorden van keuzes dan wel eigen ideeën of meningen wordt enkel 
door deelnemers van school A benoemd.  

Begrenzing Een opvallende overeenkomst is het aanduiden van begrenzing aan de ruimte 
voor eigenheid. Door koppel A2, team B en de technator van school C wordt er 
gesproken over begrenzing. Deze deelnemers zijn van mening dat authentiek 
gedrag niet ten koste mag gaan van anderen. Het tweetal A2 vindt het belangrijk 
dat leerlingen eigen ideeën en meningen laten horen en onderbouwen. Een 
bepaalde mate van eigenwijsheid is daarbij gewenst, maar de leerling mag niet 
te ver gaan en een mening/idee een ander opleggen. De technator van school C 
geeft aan dat het differentiëren op niveau moeilijkheden met zich kan 
meebrengen. Hoe gaat het team om met een leerling die niet (of nauwelijks) kan 
samenwerken? De docenten van school B geven aan dat leerlingen worden 
gestimuleerd om hun talent te ontwikkelen, maar dat de overige competenties 
niet worden verwaarloosd. Het volgende citaat dient als voorbeeld: 

 
“Kijk, sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld het vermogen om als 
leider op te treden. Het lijkt me zeker zinvol dat zoiets gestimuleerd en 
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gebruikt wordt. Aan de andere kant, leerlingen die dat niet hebben, 
moeten dat ook wel een beetje krijgen.” 

 
Er moet groei waarneembaar zijn op andere vlakken. Eveneens mag de 
talentontwikkeling van de ene leerling een ander niet beperken in zijn of haar 
groei. De teamgenoten moeten ook de ruimte krijgen om een bepaalde rol 
binnen het team te proberen.  

 
Contradicties tussen visies 
Competentieniveau Het tweetal A1 spreekt over een ‘basis’ aan competenties en vaardigheden, dat 

een minimumniveau suggereert. Deze insteek veronderstelt dat iedere leerling 
alle competenties tot een bepaald niveau kan beheersen. Dit wordt later in het 
gesprek meer expliciet gemaakt door deelnemers van school A (bijlage VII): 

  
“Leerlingen moeten alle competenties ontwikkelen. Iedere leerling volgt 
wel zijn eigen passie.” – A1 

“[..] want een competentie is wat ze kunnen. Als je ergens slecht in bent 
(refereert aan een competentie) kun je het nog leren.” – A3 

 
Het docententeam van school B spreekt uit dat niet van iedere leerling hetzelfde 
niveau wordt verwacht. Een meesterproefleerling hoeft niet alle competenties 
goed te beheersen. De technator van school C deelt deze mening. Dit kan 
geïllustreerd worden aan de hand van het volgende citaat (bijlage IX) dat 
betrekking heeft op het eindniveau van de meesterproefleerlingen: 

 
“Je mag best ergens veel minder in zijn, dat mag. Als je totaal niet kan 
samenwerken, dat zou kunnen dus.” 

 
Verschillen binnen een school 
Er is verschil tussen de visies van de scholen, maar ook binnen het docententeam van school A is er 
variëteit aan te wijzen. Tweetal A1 geeft aan dat de authenticiteit van de leerling met name naar voren 
komt in het eigen traject dat een leerling volgt. Iedere leerling doorloopt een eigen pad naar het 
behalen van een bepaalde basis aan kwaliteiten, vaardigheden en competenties in het examenjaar. 
Deze insteek suggereert dat iedere leerling een minimumniveau (de basis) dient te bereiken. Het 
daaraan voorafgaande traject omvat eigen leerpunten. Het tweetal A2 schenkt aandacht aan 
communicatie van de meesterproefleerling met betrokkenen (opdrachtgever, expertbegeleider, 
teamgenoten en de docent) en de manier waarop dat plaatsvindt. Als onderdeel hiervan vindt dit 
tweetal het van belang dat leerlingen hun eigen mening dan wel ideeën laten horen en openstaan voor 
andermans inbreng. Een bepaalde mate van eigenwijsheid is gewenst. Het koppel A3 van dezelfde 
school richt zich hoofdzakelijk op de aansluiting van opdrachten op eigen interesses en het uitvoeren 
van een volwaardige opdracht waarbij de leerling wordt gerespecteerd als professional. 
 
Conclusie 
Zowel binnen de scholen als tussen de scholen is er geen eenduidige visie op authentiek gedrag te 
identificeren. Er worden verschillende interpretaties gegeven aan authentiek gedrag. Enige mate van 
aandacht aan authentiek gedrag komt in iedere visie aan bod, onder andere in het aansluiting zoeken 
bij interesses. Het competentieniveau van een meesterproefleerling wordt verschillend aanschouwd. 
Het ene team suggereert een basisniveau terwijl het andere team nadrukkelijk flexibiliteit in acht 
neemt met betrekking tot het competentieniveau van een meesterproefleerling. Waar de teams het wel 
over eens zijn is dat de ruimte voor eigenheid grenzen kent. 
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tabel 6.1 Verwoording huidige visie 
 School A School B School C 

Koppel A1 Koppel A2 Koppel A3 

O
ve

re
en

ko
m

st
en

  

Persoonlijk traject De leerling volgt een eigen 
traject. Hij gaat na waar hij 
staat m.b.t. de competenties 
en wat hij nog wil 
ontwikkelen. 
 

  De leerling gaat na waarin hij 
wil groeien, stelt eigen 
leerdoelen op en evalueert het.  
 

 

Sterktes en zwaktes    De leerling wordt gestimuleerd 
om talenten te ontwikkelen, 
onder de voorwaarde dat 
overige competenties niet 
worden verwaarloosd. Er moet 
groei zitten in de overige 
competenties.  
 

De meesterproefleerling mag 
minder goed zijn dan het 
gewenste niveau in een 
bepaalde competentie, zolang 
er groei waarneembaar is in het 
examenjaar. 
 

Interesses    De leerling toont eigen 
persoonlijkheid door het 
kiezen van een opdracht die 
aansluit op de (verborgen) 
interesses en/of 
vervolgopleiding.  
 

Bovenbouwteams worden 
samengesteld op basis van 
competenties en interesses.  
 

De samenstelling van 
meesterproefteams is 
gebaseerd op interesse en 
studie & beroep. 
 

Verantwoording De leerling dient keuzes te 
verantwoorden. 
 

De leerling kan eigen ideeën 
en meningen onderbouwen.  
 

   

Begrenzing  Een bepaalde mate van 
eigenwijsheid is gewenst, 
maar de leerling mag daarin 
niet te ver gaan en een 
ander de mening/het idee 
opleggen. 
 

 Eigen talentontwikkeling mag 
niet ten koste gaan van anderen 
(hen ook ruimte geven voor 
groei). 
 

De leerling mag minder goed 
zijn in een bepaalde 
competentie, maar dat brengt 
wel moeilijkheden met zich 
mee. 
 

C
on

tr
ad

ic
ti

es
 

Competentieniveau Er wordt eenzelfde ‘basis’ 
aan competenties en 
vaardigheden van iedere 
meesterproefleerling 
verwacht. 

  De leerling hoeft niet alle 
competenties goed te 
beheersen. 

De leerling mag minder goed 
zijn dan het gewenste niveau in 
een bepaalde competentie. Er is 
geen minimumniveau. 
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6.3 Invulling van vier aspecten van authentieke ontwikkeling 
 
De teams hebben een invulling gegeven aan de vier aspecten zelfreflectie, zelfvertrouwen, autonomie 
en ontwikkelbare talenten in overeenstemming met hun visie zoals opgesteld bij deelopdracht 1. In 
tabel 6.2 tot en met 6.5 zijn de visies naast elkaar weergegeven. Dit is een samenvatting van de 
schriftelijke en mondelingen data. Er is gepoogd een weergave te maken van de overeenkomsten en 
contradicties. Als gevolg zijn de tabellen niet volledig, niet alle aspecten die zijn benoemd door de 
deelnemende docenten zijn opgenomen in het overzicht. Alleen de raakvlakken, de overeenkomsten of 
contradicties, zijn opgenomen in de tabel. De raakvlakken tussen de visies zijn voor de beantwoording 
van de onderzoeksvragen het meest relevant. De huidige hulpmiddelen en interventies zijn onderaan 
in iedere tabel opgenomen. Er is niet specifiek gevraagd naar het benoemen van deze interventies. Het 
ontbreken van interventies betekent dus niet dat de betreffende deelnemers geen hulpmiddelen 
gebruiken of voor ogen hebben. 
 
Zelfreflectie 
Het aspect zelfreflectie is bij het vaststellen van de visie als onderdeel van deelopdracht 1 meerdere 
keren benoemd.  
 
Overeenkomsten De deelnemende docenten onderstrepen het belang van zelfreflectie. De 

deelnemers geven allemaal aan dat zelfreflectie plaatsvindt in de lespraktijk. 
Contradicties Er is geen sprake van tegenstrijdigheden binnen de invulling van zelfreflectie. 
Verschillen Zelfreflectie wordt op verschillende manieren uitgevoerd. De docenten zetten 

verschillende tools en middelen in om het proces van reflecteren te sturen. 
Voorbeelden zijn teamgesprekken, gesprekken met de docent, een 
projectevaluatie, het persoonlijk verslag, competentieformulieren, 
competentiescan, portfolio, opstellen van en reflecteren op een eigen leerdoel 
en bewijzen aanleveren voor behaalde groei. Tweetal A2 legt daarnaast de 
nadruk op de eigen rol van de leerling binnen het team.  

 
Zelfvertrouwen 
Het aspect zelfvertrouwen is niet expliciet aan bod gekomen in het vaststellen van de visie als 
onderdeel van deelopdracht 1. Op het moment dat er specifiek naar wordt gevraagd, bij deelopdracht 
2, blijkt dat zelfvertrouwen wordt gewaardeerd en gestimuleerd bij de O&O-leerling. Aan de hand van 
het volgende citaat (bijlage IX) wordt dit geïllustreerd. 
 

“Moet dat naar voren komen? Ja, Ik moet wel zeggen, nu ik erover nadenk, als zo’n manneke 
een beetje schuchter erbij zit en niet zoveel zegt dan merk je dat natuurlijk wel en dan denk je 
hé, hoe komt dat dan? Je moet meer trots zijn… Het woord trots mis ik daar dan een beetje.” 

 
Deze respondent van school C komt tot het inzicht dat trotsheid van een leerling relevant is. Het begrip 
trots wordt verkozen boven het aspect zelfvertrouwen.  

 
Overeenkomsten De deelnemende docenten laten weten dat aandacht voor zelfvertrouwen 

aanwezig is in het O&O-onderwijs. Door alle deelnemers wordt de competentie 
presenteren aangehaald. Deze competentie stimuleert de groei van 
zelfvertrouwen.  

Contradicties Er is geen sprake van tegenstrijdigheden binnen de invulling van 
zelfvertrouwen. 

Verschillen Het stimuleren van zelfvertrouwen wordt op verschillende manieren 
bewerkstelligd. Koppel A3 ziet een rol weggelegd voor de opdrachtgever. Deze 
rol wordt door de andere deelnemers niet benoemd. De deelnemers van school 
B zetten aanvullende middelen in, zoals het geven van workshops in 
presenteren en het organiseren van avondpresentaties door de leerlingen aan 
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ouders, ter bevordering van het zelfvertrouwen van de leerling. School C speelt 
in op zelfvertrouwen door aandacht te schenken aan twee extra competenties 
(presenteren en contact met de opdrachtgever).  

 
Autonomie 
Dit aspect is in het voorafgaande gesprek bij deelopdracht 1 door enkele deelnemers benoemd indien 
het wordt vertaald als het volgen van een eigen traject. Deelnemers van school A en B verwijzen naar 
de verbondenheid van autonomie met het vak O&O (bijlage VII en VIII): 
 

“Want als je geen autonome leerling hebt, dan komt hij/zij nooit tot een meesterproef.” – A1 

“Geven we ze niet altijd autonomie, juist op de manier waarop er les wordt gegeven binnen 
O&O?” - B 

 
Overeenkomsten Autonomie krijgt een plek toegewezen binnen het Technasiumonderwijs door 

alle deelnemers. De coachende rol van de docent wordt tweemaal genoemd als 
belangrijke voorwaarde voor het geven van autonomie. 

Contradicties Koppel A1 is van mening dat autonomie nodig is om het eigen traject vorm te 
geven. De leerling moet zelf het traject tot aan de meesterproef regelen. De 
docent stuurt een beetje. Deelnemers van school B vinden eveneens dat de 
leerling zelf een koers moet varen binnen bepaalde kaders. In de bovenbouw 
vervallen deze kaders. Deze visie lijkt in contrast met de insteek van koppel A2, 
namelijk dat het varen van een eigen koers niet mogelijk is bij de meesterproef. 
De leerling voert het uit in een team.  

Verschillen Autonomie wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Autonomie wordt 
ingevuld als dicht bij jezelf staan, je eigen interesses en ideeën aandacht 
geven, zelf een koers bepalen, eigen leerdoelen opstellen of het uitvoeren van 
eigen taken binnen het teamverband. Autonomie wordt onder andere 
gestimuleerd door leerlingen zelf naar informatie te laten zoeken en zelfstandig 
de benodigdheden voor hun project, bijvoorbeeld materialen, te verzamelen in 
de Technasiumwerkplaats. Koppel A3 benoemt het belang van het oefenen van 
autonomie.  

 
Ontwikkelbare talenten 
Ook voor dit aspect geldt dat het niet expliciet aan bod is gekomen bij twee van de drie scholen in het 
vaststellen van de visie als onderdeel van deelopdracht 1. Alleen school B gaf eerder aan dat er ruimte 
is voor talentontwikkeling.  
 
Overeenkomsten Alle deelnemers geven ruimte aan talentontwikkeling binnen het O&O-

onderwijs.  
Contradicties  Er is geen sprake van tegenstrijdigheden binnen de invulling van ontwikkelbare 

talenten. 
Verschillen Talentontwikkeling richt zich op competenties, vaardigheden en 

interesses/kennis. Tezamen schenken de deelnemende koppels van school A 
aandacht aan talentontwikkeling binnen de drie onderdelen. De visie van 
school B richt zich alleen op competenties en vaardigheden (bijvoorbeeld 
schetsen, bouwen en onderzoeken). Binnen school C speelt men enkel in op 
kennisgerichte talenten. De leerling dient een expert te worden op zijn 
vakgebied door kennis tot zich te nemen, bijvoorbeeld door het leren werken 
met een Arduino.  

 
Conclusie 
De vier elementen krijgen allen een plaats toegewezen binnen het technasiumonderwijs door de O&O-
docenten. Zelfreflectie en autonomie hebben een prominente plaats in de visies van scholen A, B en C. 
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De invulling van de elementen laat verschillen zien. Met name autonomie en ontwikkelbare talenten 
worden op verschillende wijze geïnterpreteerd.  
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tabel 6.2 Invulling zelfreflectie 
 School A School B School C 

Koppel A1 Koppel A2 Koppel A3 

O
ve

re
en

ko
m

st
en

  Aanwezigheid in 
lespraktijk  
 

Zelfreflectie is gerelateerd 
aan meerdere aspecten van 
de gedefinieerde ‘basis’.  
  

Zelfreflectie vindt plaats in 
gesprekken binnen het 
team, met de docent en 
tijdens de projectevaluatie.  

De leerling gaat 1 keer per 
week na: Wat heb ik bereikt? 
Zijn eigen doelstellingen 
bereikt? Hoe ben ik daar 
gekomen? Wat heb ik ervan 
geleerd? 
 

Zelfreflectie vindt continu plaats 
vanaf de brugklas. De leerling 
reflecteert op zijn leerdoel. 

Reflecteren gebeurt heel 
uitgebreid. Een bovenbouw-
leerling kijkt iedere twee weken 
terug op zichzelf.  

C
on

tr
ad

ic
ti

es
       

O
ve

ri
g 

Hulpmiddelen / 
interventies in de 
lespraktijk 

 • Teamgesprekken 
• Gesprek met de docent 
• Projectevaluatie 
• Eigen rol binnen het 

team evalueren 

• Persoonlijk verslag  
 

• Opstellen leerdoel 
• Persoonlijk verslag 

(onderbouw) 
• Docent stelt vragen aan de 

leerling 
• Competentieformulieren 

(onderbouw) 
• Competentiescan 

(bovenbouw) 
• Portfolio 

 

• Persoonlijk verslag 
(onderbouw en 
bovenbouw) 

• Bewijsvoering groei door 
middel van zelfreflectie 
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tabel 6.3 Invulling zelfvertrouwen 
 School A School B School C 

Koppel A1 Koppel A2 Koppel A3 

O
ve

re
en

ko
m

st
en

  

Aanwezigheid in 
lespraktijk  

Zelfvertrouwen is nodig  
voor en/of groeit door 
meerdere aspecten van de 
gedefinieerde ‘basis’.  
 

De leerling werkt aan 
zelfvertrouwen op meerdere 
manieren. 
 

Meerdere aspecten dragen 
bij aan het zelfvertrouwen 
van de leerling. De 
opdrachtgever speelt hierin 
ook een rol. 
 

De leerling krijgt de ruimte om 
te doen wat hij goed kan. De 
leerling wordt uitgedaagd en 
gestimuleerd om nieuwe 
ervaringen op te doen.  

Een aantal van de 8 [T]-
competenties speelt in op 
zelfvertrouwen. De 
competenties presenteren en 
contact met de opdrachtgever 
stimuleren ook zelfvertrouwen. 
 

Presenteren Presenteren geeft de 
leerling zelfvertrouwen.  

Presenteren draagt bij aan 
zelfvertrouwen. 

Presenteren draagt bij aan 
zelfvertrouwen, maar kan 
het tot afbreuk leiden.   
 

Presenteren en het leren 
voorbereid te zijn op een 
presentatie bevorderen 
zelfvertrouwen. 
 

De competentie presenteren 
stimuleert zelfvertrouwen.  
 

C
on

tr
ad

ic
ti

es
       

O
ve

ri
g 

Hulpmiddelen / 
interventies in de 
lespraktijk 

 • Gesprekken met het 
team en de docent 

• Stimuleren van het 
verantwoorden van 
keuzes 
 

• Complimenten geven 
• Stimuleren van sparren 

met anderen 
• Het resultaat wordt 

nooit als fout gezien 
(tenzij er niet gewerkt 
wordt), het 
belangrijkste is dat de 
leerling iets geleerd 
heeft. 

 
 

• Tweewekelijkse 
vergaderingen met teams 
waardoor de docent eerder 
weet waar teams vastlopen 
en kan sturen 

• Workshops  
• Mogen showen van 

prestatie 
• Benoemen wat de leerling 

goed kan 
• Nieuwe ervaringen 

stimuleren 
 

• Toevoeging van 2 extra 
competenties (presenteren 
en contact met de 
opdrachtgever) aan de 8 
[T]-competenties 
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tabel 6.4 Invulling autonomie 
 School A School B School C 

Koppel A1 Koppel A2 Koppel A3 

O
ve

re
en

ko
m

st
en

  Aanwezigheid in 
lespraktijk 

Autonomie is nodig om het 
eigen traject vorm te geven. 
De leerling moet zelf het 
traject tot aan de 
meesterproef regelen. De 
docent stuurt een beetje.  
 

De leerling laat eigen ideeën 
horen en verantwoordt deze. 

Het is belangrijk dat een 
leerling dicht bij zichzelf 
staat en aansluiting zoekt 
bij zijn/haar interesses. 
 

De leerling vaart zelf een koers 
binnen bepaalde kaders. In de 
bovenbouw vervallen deze 
kaders.  
Binnen het teamverband voert 
de leerling eigen taken uit. 

De leerling formuleert zelf een 
leerdoel met behulp van 
zelfreflectie. 

C
on

tr
ad

ic
ti

e
s 

Eigen koers Autonomie is nodig om het 
eigen traject vorm te geven.  
 

Een eigen koers varen kan 
niet bij de meesterproef. De 
leerling voert het uit in een 
team. 

 De leerling vaart zelf een koers.  

O
ve

ri
g 

Hulpmiddelen / 
interventies in de 
lespraktijk 

 • presentaties 
 

• Autonomie moet 
geoefend worden door 
de leerling 

 

• Coachende rol van de 
docent  

• zelf laten uitzoeken/ 
zelfstandigheid stimuleren 
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tabel 6.5 Invulling ontwikkelbare talenten 
 School A School B School C 

Koppel A1 Koppel A2 Koppel A3 

O
ve

re
en

ko
m

st
en

  

Competenties De competenties binnen de 
gedefinieerde ‘basis’ kan de 
leerling leren. 
 

De leerling kan talenten 
ontwikkelen binnen de [T]-
competenties. De leerling 
kan ook talent ontwikkelen 
op het gebied van 
communicatie met de 
opdrachtgever en experts. 
 

Er moet aandacht zijn voor 
hetgeen waarin leerlingen 
uitblinken. 

De talenten op het gebied van 
competenties worden in beeld 
gebracht middels feedback van 
zichzelf, teamgenoten en de 
docent. 

 

 

Vaardigheden & 
kennis 

De vaardigheden binnen de 
gedefinieerde ‘basis’ kan de 
leerling leren. 

  Talenten op het gebied van 
vaardigheden worden 
gestimuleerd door de 
afwisseling in projecten door 
het jaar heen. 
 

 

Kennis/interesses   Er moet aandacht zijn voor 
de interesses van 
leerlingen. Hier hoeven ze 
niet perse in uit te blinken. 
 

 Er wordt ruimte gegeven aan 
kennisgerichte talenten. De 
leerling dient een expert te 
worden op zijn vakgebied.  
 

C
on

tr
ad

ic
ti

es
       

O
ve

ri
g 

Hulpmiddelen / 
interventies in de 
lespraktijk 

 • Tips en tops 
• Evaluaties 
• Ontwikkelingsdossier 

 • Oriëntatie van projecten op 
verschillende 
talentontwikkelingen 

• Tussenevaluatie - 
leerlingen geven zichzelf 
en anderen feedback 

• Beoordelingsmatrix 
• Tips & tops 
• Mee-registreren van de 

docenten 
 

• Sturing op bètagerichte 
kennis. Beweringen 
moeten onderbouwd zijn. 
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6.4 Belang van de vier aspecten van authentieke ontwikkeling 
 
In tabel 6.6 is een overzicht gegeven van de scores van de verschillende teams.  
 
tabel 6.6 Belang van vier elementen 
Stelling 1 2 3 4 5 
1. De meesterproefleerling dient zelfreflectie toe te passen.    A2, A3 A1, A2, B, 

C 
2. De meesterproefleerling dient eigen sterkten/zwakten te 
herkennen. 

   A3 A1, A2, B, 
C 

3. De meesterproefleerling dient zelfvertrouwen te tonen. C  A2, A3 B A1 
4. De meesterproefleerling dient eigen sterkten/zwakten te 
erkennen en durft deze te tonen. 

  A3 A1, A2, 
A3, B  

A1, C 

5. De meesterproefleerling dient autonomie te tonen.   A2 A2, A3 A1, B, C 
6. De meesterproefleerling dient zijn ontwikkeling te sturen en 
vaart daarbij een eigen koers.  

A1 leerling A2, B, C A1 team A3 

7. De meesterproefleerling dient authentiek talent te laten zien.   A3, C A2, A3 A1, A2, B 
8. De meesterproefleerling dient te excelleren op van nature 
aanwezige competenties. 

A1 A2  A3, C B 

 
Beoordeling van stellingen 
Zelfreflectie Het toepassen van zelfreflectie door de meesterproefleerling wordt door teams 

belangrijk bevonden. De docenten zijn het ermee eens of geheel mee eens dat 
de examenleerling zelfreflectie dient toe te passen. Hetzelfde geldt voor de 2e 
stelling, de invulling van Renders aan het begrip zelfreflectie, namelijk het 
herkennen van eigen sterkten/zwakten. De docenten zijn het hiermee eens of 
geheel mee eens.  

Zelfvertrouwen Het tonen van zelfvertrouwen levert meer verdeeldheid op. De technator van 
school C is niet van mening dat een leerling zelfvertrouwen dient te tonen. De 
docenten van scholen A en B staan er neutraal tegenover of zijn het er mee 
eens. De vertaling van zelfvertrouwen, het erkennen van eigen 
sterkten/zwakten en deze durven te tonen, scoort positiever. De docenten van 
school A tonen een verspreide mening van neutraal tot geheel mee eens. De 
docenten van scholen B en C zijn het er (geheel) mee eens. Opvallend is dat de 
docent van school C ‘geheel mee oneens’ invult voor stelling 3 en ‘geheel mee 
eens’ invult voor stelling 4.  

Autonomie De meesterproefleerling dient autonomie te tonen volgens het merendeel van 
de deelnemers. Stelling 6, de invulling van het aspect autonomie, wordt 
beduidend anders beoordeeld. De deelnemers van scholen B en C nemen een 
neutrale positie in. Koppel A1 is van mening dat een meesterproefleerling niet 
een eigen koers dient te varen, maar een team wel. Hiermee wordt wederom 
gelinkt naar het begrenzen van authenticiteit. Een eigen koers varen binnen een 
team is niet altijd mogelijk.  

Authentiek talent Het laten zien van authentiek talent wordt neutraal, dan wel positief 
beoordeeld. De vertaling van het begrip authentiek talent, namelijk excelleren 
op van nature aanwezige competenties, wordt ook negatief beoordeeld, 
uitsluitend door deelnemers van school A. De docenten van scholen B en C zijn 
het er wel (geheel) mee eens.  

 
Conclusie 
Het belang van de vier aspecten wordt overwegend positief beoordeeld. Het tonen van zelfreflectie 
vinden alle deelnemers een belangrijk aspect. Voor de andere drie aspecten zijn de meningen meer 
verdeeld. Voor deze aspecten geldt dat de vertaling anders wordt beoordeeld dan het element op 
zichzelf. Hieruit wordt opgemaakt dat de deelnemers een andere invulling geven aan de aspecten dan 
Renders. 
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6.5 Beoordeling van authentiek gedrag 
 
In tabel 6.7 is een overzicht gegeven van de scores van de verschillende teams. 
 
tabel 6.7 Beoordeling van vier elementen 
Stelling 1 2 3 4 5 
1. De elementen hebben een plaats binnen de huidige O&O-
eindtermen. 

C zelfv 

A zelfv 
A2, B A3  A1, C 

2. Er moet plaats zijn voor de elementen binnen de O&O-
eindtermen. 

   A2, A3, B A1, C 

3. De elementen hebben een plaats binnen de huidige 
procesbeoordeling. 

 B, C zelfv  A2 A1, A3, C 

4. Er moet plaats zijn voor de elementen binnen de 
procesbeoordeling. 

 B  A2 A1, A3, C 

 
Beoordeling van stellingen 
O&O-eindtermen De plaats van de elementen binnen de huidige O&O-eindtermen is door de 

docenten verschillend beoordeeld. De technator van school C en koppel A1 
vinden dat enkel het aspect zelfvertrouwen niet terugkomt in de huidige 
eindtermen, de overige aspecten wel. De docenten van school zijn het ermee 
oneens. Er is meer overlap in de beoordeling van stelling 2: er moet plaats zijn 
voor de elementen binnen de O&O-eindtermen. De docenten zijn het (geheel) 
eens met de stelling. 

Procesbeoordeling De plaats van de elementen binnen de huidige procesbeoordeling is eveneens 
verschillend beoordeeld door de docenten. De technator van school C vindt 
wederom dat het aspect zelfvertrouwen geen plaats heeft binnen deze kaders, 
de procesbeoordeling. De overige aspecten komen wel terug in de 
procesbeoordeling. Deze technator is van mening dat ook het aspect 
zelfvertrouwen een plaats zou moeten krijgen binnen de procesbeoordeling, zie 
stelling 4. De docenten van school A zijn het (geheel) eens met stellingen 3 en 
4. De afvaardiging van school B is van mening dat de vier aspecten geen plaats 
hebben in de procesbeoordeling en het meenemen van de elementen in de 
procesbeoordeling wordt ook niet wenselijk geacht. Het volgende citaat heeft 
hier betrekking op (bijlage VIII):  

 
“Dit kun je niet meten.” (doelend op zelfvertrouwen) 
“Zelfreflectie en zelfvertrouwen beoordelen we niet. Autonomie ook niet 
specifiek. Ze maken wel een portfolio, maar dat beoordelen we niet. 
Nee, dat is van de leerlingen zelf. […] Het is hun leerrendement, het is 
hun leercurve en daar moet je vanaf blijven. – B 

 
Zelfvertrouwen is niet meetbaar, zoals de technator van school C ook aanstipt 
(bijlage IX). 
 

“Trots hoop je te creëren, maar dat is niet meetbaar.” – C 
 

 Daarnaast is team B van mening dat zelfreflectie en autonomie in de vorm van 
het portfolio niet beoordeeld moeten worden, omdat het de leercurve van de 
leerling weergeeft en stuurt. Dit document moet van de leerling zelf blijven.  

 
Conclusie 
De teams zijn van mening dat de vier elementen een plaats moeten hebben binnen de O&O-termen, 
voor zover dat nu nog niet het geval is. Het opnemen van de vier elementen in de procesbeoordeling 
wordt niet door ieder team ondersteund. 
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SECTIE IV 
CONCLUSIE 

EN DISCUSSIE 
 

“Zou er ruimte 
moeten zijn 

voor 
authenticiteit?” 
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7. Conclusie & discussie 
 
 
7.1 Conclusies 
 
Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de visies van docententeams op authentieke 
ontwikkeling van de O&O-leerling. Aan de hand van drie onderzoeksvragen is dit onderzoek tot 
uitvoering gebracht. Per onderzoeksvraag worden de bijbehorende conclusies besproken. 
 
In hoeverre kunnen de O&O-docententeams de huidige visie op authentiek gedrag van de 
meesterproefleerling verwoorden? 
Uit dit onderzoek is gebleken dat een breed gedragen visie op authentiek gedrag van de 
meesterproefleerling binnen de O&O-docententeams geen vanzelfsprekendheid is. Eén van de 
deelnemende docententeams heeft het onderwerp tot op zekere hoogte eerder besproken. De 
deelnemer van school C heeft aangegeven dat een visie, die tot stand is gekomen door meerdere 
docenten, ontbreekt. In het gesprek met de docenten van de overige school is niet naar voren gekomen 
of authentiek gedrag van de meesterproefleerling op een eerder moment is behandeld. Er wordt niet 
uitgesloten dat het betreffende team voorheen over het onderwerp heeft gesproken.  
 
Ongeacht het verschil in de mate waarin er eerder een visie is gevormd, hebben alle teams een beeld 
kunnen scheppen van hun kijk op authentiek gedrag tijdens de focusgesprekken. Alle deelnemers 
hebben een invulling gegeven aan authentiek gedrag. Geen enkel team heeft het openstaan voor 
eigenheid van de leerling uitgesloten.  
 
Eveneens is gebleken dat met name de technatoren en/of de bovenbouwdocenten een duidelijk beeld 
hebben van hetgeen ze verwachten van de meesterproefleerling. 
 
Welk authentiek gedrag willen de O&O-docententeams waarnemen bij een meesterproefleerling? 
Er is geen eenduidige visie naar voren gekomen uit dit onderzoek. Zowel binnen het team van een 
deelnemende school als tussen de visies van de drie scholen zijn er verschillen waarneembaar. Een 
zekere mate van aandacht voor authentiek gedrag komt in iedere visie aan bod, onder andere in het 
zoeken van aansluiting bij interesses. 
 
Zelfreflectie, zelfvertrouwen, autonomie en ontwikkelbare talenten hebben allemaal een plaats binnen 
het Technasiumonderwijs toegewezen gekregen door de O&O-docenten. Het belang van de vier 
aspecten is overwegend positief beoordeeld. Uit de beoordeling van de elementen is gebleken dat de 
deelnemers (deels) een andere invulling geven aan de aspecten dan de begripsbeschrijving in dit 
onderzoek. Met name de elementen autonomie en ontwikkelbare talenten zijn op verschillende wijze 
geïnterpreteerd. 
 
In hoeverre vinden O&O-docententeams dat er aandacht moet zijn voor authentiek gedrag binnen de 
procesbeoordeling van de meesterproefleerling? 
De teams zijn van mening dat zelfreflectie, zelfvertrouwen, autonomie en ontwikkelbare talenten een 
plaats moeten hebben binnen de O&O-eindtermen, voor zover dat nu nog niet het geval is. Het 
opnemen van de vier elementen in de procesbeoordeling wordt niet door ieder team ondersteund. Er is 
gebleken dat het element zelfvertrouwen niet meetbaar wordt geacht. Eén team is daarnaast van 
mening dat zelfreflectie en autonomie in de vorm van het portfolio niet beoordeeld moeten worden, 
omdat het de leercurve van de leerling weergeeft en stuurt. Dit document moet van de leerling zelf 
blijven.  
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Hoofdvraag: Wat is de visie van het Technasiumnetwerk Brabant Oost op authentieke 
competentieontwikkeling bij O&O? 
Het openstaan voor eigenheid van de leerling wordt door alle leden van Technasiumnetwerk Brabant 
Oost als gewenst gezien. Een zekere mate van aandacht voor authentiek gedrag wordt nagestreefd, 
onder andere in de vorm van het zoeken van aansluiting bij interesses. In de specifiekere invulling en 
uitvoering van authentieke competentieontwikkeling door de leden is geen eenduidigheid waar te 
nemen.  
 
De leerlijn van authentieke competentieontwikkeling, zoals gedefinieerd in dit onderzoek, vinden de 
scholen binnen het netwerk relevant. De onderdelen zelfreflectie, zelfvertrouwen, autonomie en 
ontwikkelbare talenten behoren een plaats te hebben binnen het Technasiumonderwijs en de 
eindtermen van het vak volgens de leden. Het belang van deze aspecten wordt overwegend positief 
bevonden. De invulling is niet eenduidig te noemen.  
 
Het eindniveau dat met de competentieontwikkeling wordt behaald, wordt door de scholen binnen dit 
netwerk verschillend gehanteerd. Er wordt zowel gesproken over een ‘basis’ aan competenties die 
iedere leerling dient te behalen, als het in acht nemen van flexibiliteit met betrekking tot het 
eindniveau. De tweede insteek sluit meer aan op het respecteren van authenticiteit van de leerling 
zoals gedefinieerd in dit onderzoek.  
 
Het implementeren van een authentieke ontwikkeling kent volgens de leden praktische problemen. Het 
meten van zelfvertrouwen, dat als onderdeel van authentiek gedrag wordt gezien, is lastig. Het 
verwerken van authentiek gedrag in zijn totaliteit in de procesbeoordeling wordt niet door alle leden 
wenselijk geacht.  
 
De leden van Technasiumnetwerk Brabant Oost geven aan dat authentieke competentieontwikkeling 
binnen bepaalde kaders dient plaats te vinden. Authentiek gedrag van de ene O&O-leerling mag een 
andere leerling niet belemmeren. Een leerling dient rekening te houden met anderen bij het varen van 
een eigen koers. Daarnaast moet er groei plaatsvinden op alle competenties. Het stimuleren van talent 
dient niet gepaard te gaan met het verwaarlozen van overige competenties.  
 
 
7.2 Discussie 
 
Interpretatie van de resultaten 
Er is geen eenduidige visie naar voren gekomen. Dit was wel wenselijk, omdat uniformiteit binnen de 
meesterproeffase wordt nagestreefd door het Technasiumnetwerk Brabant Oost. Het vermoeden is dat 
voorheen niet ieder team het onderwerp uitvoerig heeft besproken. Het is immers geen vereiste om als 
team een uitspraak te doen over gewenst authentiek gedrag. Bovendien betreft het complexe materie 
waardoor het niet eenvoudig is om er een mening over te vormen. De uiteenlopende resultaten binnen 
een team suggereren dat de docenten een ander standpunt hebben op authentiek gedrag van de 
leerling. Dit is niet bevorderlijk voor de uniformiteit in de lespraktijk, met name de doorlopende leerlijn 
komt hierdoor in het geding. Het is daarom belangrijk dat docenten praten over de complexe kwestie 
en op frequente basis controleren of hun lespraktijk overeenstemt met de visie. Of wellicht dient de 
visie aangepast te worden aan de hand van nieuwe inzichten uit de literatuur of de praktijk. 
 
Zoals benoemd in de inleiding is het relevant om de procesbeoordeling onderling af te stemmen. Er zou 
idealiter geen significant verschil zijn in de totstandkoming van het examencijfer, zoals dat ook bij 
monovakken van toepassing is. Eén van de teams geeft aan het niet wenselijk te vinden om meerdere 
aspecten van de authentieke leerlijn te betrekken in de procesbeoordeling. Deze school kiest bewust 
voor het niet beoordelen van het portfolio waarin autonomie en reflectie naar voren komen. Het 
argument daarvoor is dat dit document van de leerling zelf is. De vraag is: doe je daar goed aan of niet? 
Leidt het beoordelen van dergelijke aspecten tot onwenselijk gedrag, zoals een sociaal wenselijke 
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groei of sociaal wenselijke antwoorden? Met andere woorden, beperk je de leerlingen hierdoor? Dit is 
een interessant vraagstuk. Andere scholen staan juist positief tegenover het meenemen van de vier 
aspecten in de procesbeoordeling. Een consequentie is dat er verschillende aspecten worden 
meegenomen in het eindcijfer, waardoor het cijfer voor een buitenstaander (bijvoorbeeld een hoge 
school) weinig inzicht biedt in wat een leerling kan. Aan de ene kant is het goed dat docententeams de 
vrijheid krijgen om de lespraktijk deels naar eigen ideeën vorm te geven, waarbij de stichting middels 
audits de kwaliteit waarborgt. Aan de andere kant ontbreekt er hierdoor transparantie over de 
leerrendementen en beoordelingen.  
 
Opvallend is dat er door meerdere deelnemers wordt genoemd dat zelfvertrouwen niet meetbaar is. Er 
zijn echter diverse hulpmiddelen voorhanden om zelfvertrouwen in kaart te brengen. Een voorbeeld is 
een meetinstrument van Chen, Gully & Eden (2001) dat in meerdere contexten bruikbaar is. 
Zelfvertrouwen refereert volgens hen naar het vertrouwen van iemand dat hij of zij het vermogen, de 
motivatie en de middelen heeft om een taak succesvol te volbrengen.  
 
Tenslotte kan men zich afvragen of het gewenste, authentieke gedrag zoals geschetst door de 
docenten een aanvulling vormt op het Technasiumformat of juist al (impliciet) geïntegreerd is in het 
format. De vier elementen komen allemaal terug in de onderwijssetting. Allereerst is zelfreflectie 
onlosmakelijk verbonden met competentieonderwijs. Nagaan wat je sterkten/zwakten zijn, 
achterhalen waar je staat en hoe je daar bent gekomen is nodig om vervolgstappen te kunnen zetten in 
het ontwikkelen van competenties. Ten tweede suggereren enkele docenten dat het ontwikkelen van 
zelfvertrouwen wordt gewaarborgd door het onderwijsformat, onder andere door het ontwikkelen van 
competenties en vaardigheden, presenteren en contact leggen met bedrijven. Hierdoor ontwikkelen 
leerlingen zelfvertrouwen en kunnen ze het ook tonen. Hierbij wordt zelfvertrouwen niet exact ingevuld 
zoals de gehanteerde betekenis van dit onderzoek, namelijk het erkennen en durven tonen van 
sterkten/zwakten. Accepteren dat je ergens niet goed in bent en dit te durven tonen ligt niet in lijn met 
het Technasiumformat. Stichting Technasium stelt dat leerlingen middels deliberate practice, vrij 
vertaald doelbewuste oefening, talenten kunnen ontwikkelen. De prestatie wordt verklaard door de 
hoeveelheid en de kwaliteit van de oefening. De aanwezigheid van zwakten zou volgens dit principe 
het gevolg zijn van onvoldoende kwalitatieve oefening. Het erkennen van zwakten sluit hier niet op 
aan. Het onderdeel autonomie heeft een belangrijke rol binnen het nieuwe leren en het 
constructivisme, de leertheorie waarop het Technasium gebaseerd is. Maar ook hiervoor geldt dat het 
varen van een eigen koers in de competentieontwikkeling, zoals autonomie wordt vertaald in dit 
onderzoek, niet expliciet wordt ondersteund door het Technasiumformat. O&O-opdrachten bepalen op 
welke competenties een leerling zich op dat moment richt. Ook het vastgestelde competentieniveau 
per leerfase beperkt de leerling in het varen van een eigen koers. Het vierde element, ruimte voor 
ontwikkelbare talenten, is een pijler van stichting Technasium. Op het Technasium krijgt een leerling 
de kans om bèta-talenten te benutten en door oefening beter te worden in vaardigheden die hij/zij 
moeilijk vindt. Excelleren op van nature aanwezige competenties, die in het verlengde liggen van 
iemands persoonlijke kwaliteiten, wordt hiermee deels bevorderd. Kortom, de resultaten zijn slechts 
gedeeltelijk te verklaren door het onderwijsformat van het Technasium. De visie van de deelnemers 
vormt wel degelijk een aanvulling op het bestaande format.  
 
Relatie met literatuur 
In de inleiding van dit onderzoek werd gesteld dat er vermoedelijk afwijkingen zijn tussen de visies van 
de scholen gebaseerd op bestaand onderzoek van Diggelen & Brok (2013) en van Lechner (2012). Dit 
onderzoek bevestigt dat er sprake is van afwijkingen op operationeel niveau binnen de Technasia. 
Eveneens bevestigt dit onderzoek het gegeven dat er variatie is in de mate waarin de visie op het 
onderwijsconcept bepaald is en dat iedere school, ieder team en iedere docent eigen beelden en 
opvattingen ontwikkelt. Er zijn verschillen waargenomen tussen de visies van scholen, maar ook 
tussen de visies van docenten binnen één school. 
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In het theoretische kader is de link gelegd tussen een onderwijsbenadering waarin rekening wordt 
gehouden met de persoonlijke kwaliteiten van een leerlingen en de psychologische basisbehoeften die 
Deci & Ryan (2000) noodzakelijk achten om intrinsieke motivatie te stimuleren. De positieve effecten 
van een talentgerichte onderwijsbenadering zijn vermoedelijk toe te wijzen aan de aanwezigheid van 
de psychologische basisbehoeften. In de opmerkingen van de deelnemende docenten vindt men de 
drie elementen van Deci & Ryan ook terug. Aansluiting zoeken op het eigen beheersingsniveau 
(competentie) is meermaals aan bod gekomen. In het gesprek werd zelfs genoemd dat iemand ‘slecht’ 
mag zijn in een competentie, zolang er maar gestreefd wordt naar groei. De gedachte hierachter is dat 
de leerling een haalbaar doel opstelt, wat ten goede komt aan de intrinsieke motivatie volgens de 
theorie van Deci & Ryan. Autonomie is een tweede basisbehoefte. Het maken van eigen keuzes en het 
opstellen van eigen leerdoelen (autonomie) is door de meeste deelnemers benoemd als belangrijk 
onderdeel van het Technasiumonderwijs. Het rekening houden met elkaar en elkaar accepteren 
(betrokkenheid/verbondenheid), de derde basisbehoefte, is minder nadrukkelijk naar voren gekomen 
in de resultaten, maar sluit goed aan op een authentieke competentieontwikkeling. Vanuit deze 
gedachtegang komt het inspelen op en rekening houden met de persoonlijke kwaliteiten van een 
leerlingen ten goede aan de motivatie van de leerling.  
 
De begrenzing aan ruimte voor eigenheid stemt overeen met eerdere bevindingen uit de literatuur. 
Bosker (2005) stelt dat differentiatie effectief kan zijn mits er voldaan wordt aan bepaalde 
voorwaarden. Hiermee geeft de auteur aan dat er grenzen zijn aan differentiatie. Een prominente 
voorwaarde is het hanteerbaar maken van de groepsgrootte. Een kleinere groep maakt het eenvoudiger 
voor de docent om te signaleren welke leerlingen hulp behoeven. Een kleinere groep bevat minder 
leerlingen met specifieke behoeften, waardoor het realiseren van een aangepaste instructie 
haalbaarder wordt geacht in kleinere groepen. Kortom, Bosker veronderstelt dat de effectiviteit van 
geïndividualiseerd onderwijs onderhevig is aan de groepsgrootte. In het onderzoek dat voor u ligt is 
deze voorwaarde niet naar voren gekomen. Het is echter aannemelijk dat groepsgrootte ook een rol 
speelt bij het inspelen op een authentieke competentieontwikkeling van O&O-leerlingen. Het verlangt 
van de docent dat hij of zij ondersteuning biedt in een eigen leertraject dat aansluit op de persoonlijke 
kwaliteiten van de leerling. Het met regelmaat voeren van persoonlijke gesprekken met leerlingen zal 
benodigd zijn om tot een effectieve vorm van individualisering te komen. In hoeverre dit haalbaar is in 
de lespraktijk is twijfelachtig. Daarnaast noemden de deelnemers aanvullende beperkingen, zoals 
anderen ruimte geven om bepaalde posities binnen het team te proberen. Een meer extreem voorbeeld 
is een leerling die niet kan samenwerken vanwege zijn of haar persoonlijkheid. Deze competentie is 
moeilijk te ontwikkelen voor de betreffende leerling volgens het ijsbergmodel. Persoonlijke kenmerken 
zijn immers niet flexibel. Hoe gaat een docent hiermee om in de les? Mag de leerling een project 
individueel uitvoeren of niet? Wat zijn de gevolgen voor de teamgenoten? 
 
Betrouwbaarheid en validiteit 
De betrouwbaarheid van dit onderzoek is bedenkelijk. Dit is deels gelegen in de gekozen 
onderzoeksmethode, namelijk het focusgesprek. In de gesprekken werd vrij gediscussieerd over het 
onderwerp. Deze setting, waarin deelnemers reageren op elkaar, kan bij een herhaling onmogelijk tot 
eenduidige antwoorden leiden. De invloed van de onderzoeker is echter zeer beperkt te noemen. Het is 
vrijwel uit te sluiten dat opvattingen en overtuigingen van de onderzoeker de resultaten hebben 
beïnvloed.  
 
De validiteit van het onderzoek is eveneens twijfelachtig. De resultaten zijn door slechts één 
onderzoeker verwerkt en geïnterpreteerd. Vanwege beperkingen in beschikbare tijd zijn de 
uitwerkingen van de focusgesprekken niet teruggekoppeld aan de deelnemers. De bevindingen zijn 
niet geverifieerd. De validiteit is gedeeltelijk ondervangen door geluidsopnames te maken en deze 
naast de schriftelijke aantekeningen te leggen. Als gevolg heeft de onderzoeker een redelijk zuiver 
beeld kunnen vormen van de intenties van de deelnemende docenten. Daarnaast zijn alleen zaken die 
ter sprake zijn gekomen vergeleken met elkaar. Zeer waarschijnlijk is er relevante informatie niet 
benoemd door de deelnemende docenten en geven de resultaten als gevolg geen volledig beeld. Dit is 
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een direct gevolg van de keuze voor de betreffende onderzoeksmethode. Daarnaast zijn er 
verschillende samenstellingen van de docententeams bevraagd, namelijk deelnemers van school A in 
tweetallen, deelnemers van school B als team en enkel de technator van school C. Hierdoor is er 
mogelijk een vertekend beeld opgetreden. In een andere samenstelling was er vermoedelijk een 
afwijkende visie tot stand gekomen, bijvoorbeeld doordat andere mensen het woord voeren. Men kan 
zich ook afvragen in hoeverre de resultaten extern valide zijn. De resultaten weergeven de visie van 
drie van de zes scholen binnen het Technasiumnetwerk Brabant Oost. Ook hierbij heeft tijd een 
beperkende factor gespeeld. De resultaten geven daarom slechts een indicatie van het standpunt van 
Technasiumnetwerk Brabant Oost. Bovendien heeft slechts een afvaardiging van de docententeams 
deelgenomen, in het meest extreme geval alleen de technator.  
 
Bijdrage aan instrumenten voor visievorming 
De bruikbaarheid van de methode is tweeledig te beschrijven. Enerzijds is de functionaliteit met 
betrekking tot het doel van dit onderzoek relevant. Anderzijds is het gebruik van het instrument door 
andere scholen als doel gesteld.  
 
Voor het onderzoek dat voor u ligt is het instrument voldoende effectief gebleken. De discussie is 
aangewakkerd en de paraatheid van de visies heeft de onderzoeker gedeeltelijk kunnen achterhalen. 
De methode levert een relatief algemeen beeld op van de visie op een authentieke 
competentieontwikkeling. Dit sluit aan op de oriënterende aard van het onderzoek. Het instrument is 
niet bedoeld om tot een concrete visie te komen. Er is bewust gekozen voor een vrije setting waarin 
deelnemers weinig tot geen sturing kregen. Een gevolg is dat de resultaten niet 1 op 1 te vergelijken 
zijn met de resultaten van het vorige onderzoek. In het onderzoek van Renders is meer sturing geboden 
aan het team door stil te staan bij de begrippen en de betekenis ervan binnen het 
Technasiumonderwijs. Een tweede gevolg van het gebrek aan sturing is het uiteenlopen van de 
resultaten. Hierdoor is het lastig te achterhalen of het meetinstrumenten heeft gemeten wat het 
beoogde te meten. De vraag of het een geldig en valide meetinstrument is, wordt betwijfeld. Voor dit 
onderzoek heeft het voldoende inzichtelijke resultaten opgeleverd met de kanttekening dat er mogelijk 
zaken niet zijn uitgesproken of boven tafel zijn gekomen. Het tweezijdig toetsen van het belang van de 
vier aspecten, eenmaal het begrip op zichzelf en eenmaal de betekenis van het begrip, is zinvol 
gebleken. De begrippen werden inderdaad op verschillende wijze geïnterpreteerd door de deelnemers. 
 
Andere scholen kunnen dit instrument gebruiken ter oriëntatie op hun visie, maar het biedt geen 
hulpmiddel om tot een concreet en werkbare visie te komen. Het hanteren van de uitgangspositie van 
een meesterproefleerling is bovendien niet noodzakelijk. In dit onderzoek is gebleken dat 
onderbouwdocenten minder goed kunnen verwoorden wat ze van de meesterproefleerling verwachten, 
terwijl ze zeer waarschijnlijk wel een beeld hebben van de ruimte die ze willen geven aan 
authenticiteit.  
 
Beperkingen onderzoek  
Een eerste beperking is de gekozen invalshoek vanuit de meesterproefleerling. De intentie was dat 
docententeams worden aangespoord om na te denken over het eindniveau dat ze van O&O-leerlingen 
verwachten/wensen. Ze spreken hun ambitie uit die ze voor ogen hebben met betrekking tot de 
resultaten van de leerling en het beoogde einddoel, waarna vervolgens een vertaalslag gemaakt kan 
worden naar de benodigde ontwikkeling die daaraan vooraf gaat. De achterliggende gedachte luidt dat 
het wellicht eenvoudiger is om een visie op te stellen voor een concreet eindpunt. Echter, deze insteek 
bleek een beperkende factor te zijn. Meerdere onderbouwdocenten waren bij voorbaat twijfelachtig 
over de waarde van hun input in het gesprek. Daarnaast bleek ook in het gesprek dat deze docenten 
minder het woord voerden, terwijl zij wellicht wel een duidelijke mening hebben over ruimte voor 
eigenheid van onderbouwleerlingen.  
 
Een tweede beperking betreft het plannen van een focusgesprek met O&O-docententeams. Er is 
gebleken dat deze docententeams weinig tijd beschikbaar hebben. Een mogelijke verklaring hiervoor 
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is dat docenten binnen de teams vaak ook andere vakken geven, waardoor een gezamenlijk 
overlegmoment binnen het team al relatief lastig te plannen is. Deelname aan een onderzoek krijgt 
wellicht minder prioriteit binnen een kostbaar overlegmoment. Als gevolg is het besluit genomen dat 
een afvaardiging (of enkel de technator) ook geaccepteerd werd. Dit levert uiteraard een minder 
betrouwbaar beeld op van de visie van een team. Een vraag die hierdoor ontstaat is in hoeverre het 
onderwerp eigenlijk speelt onder de docenten? Vindt men het onderwerp wel of niet belangrijk? Of is 
het onderzoek misschien niet voldoende inspirerend aangekondigd? Het is denkbaar dat een andere 
aanpak tot meer respons had geleid. De aanvraag voor deelname had misschien meer gericht kunnen 
zijn op de opbrengst voor de deelnemende docenten. Er werd nu enkele het nut voor het netwerk 
benoemd. Om de interesse van de docenten te triggeren had de insteek mogelijk meer gericht moeten 
zijn op hun directe praktijkervaringen. Hoe ga je om met een autistische leerling bij O&O bijvoorbeeld?  
 
De derde beperking betreft het niet kunnen vergelijken van verschillen tussen standpunten van 
docenten binnen een team. Het was de intentie om verschil binnen een team waar te nemen. Dat bleek 
niet haalbaar. Bij school A waren de docenten verdeeld in koppels. Het was de intentie om ook bij de 
andere scholen meerdere groepjes te vormen. Bij school B waren bij aanvang van het gesprek drie 
docenten aanwezig, waardoor ervoor gekozen is om de drie docenten gezamenlijk het gesprek te laten 
voeren. Na enkele minuten schoof deelnemer vier aan. Bij school C is enkel de technator geïnterviewd, 
omdat het plannen van een meeting met het team niet haalbaar was.  
 
Vervolgonderzoek 
Allereerst is het belangrijk om het onderzoek te herhalen binnen een groter teamverband. Verdieping 
in de visie van het Technasiumnetwerk Brabant Oost is benodigd. Dit onderzoek was slechts 
oriënterend van aard. Het huidige onderzoek heeft enkel plaatsgevonden met een afvaardiging van de 
docententeams. Om tot een gezamenlijke visie te komen die door iedereen wordt gedragen is het 
noodzakelijk dat alle docenten input leveren. Allereerst kan de visie van de afzonderlijke 
docententeams concreet worden gemaakt. De focus op de meesterproefleerling kan hierbij komen te 
vervallen zodat de docenten binnen hun eigen expertisegebied kunnen bijdragen aan het gezamenlijke 
standpunt. Vervolgens kunnen de visies gebundeld worden om tot een standpunt te komen waar alle 
leden van het netwerk zich in kunnen vinden. Voor dit vervolgonderzoek is het raadzaam om 
doelgerichter de visie in kaart te brengen door vragen te stellen als: welk eindniveau moet een leerling 
behalen? Welke praktijkproblemen doen zich voor? Hoe wil het team hierop inspelen? Daarnaast is het 
interessant om te formuleren wat de grenzen zijn aan authenticiteit. Enerzijds met betrekking tot de 
uitvoerbaarheid en anderzijds met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Daarnaast is er een vervolgstap mogelijk in het opstellen van handvatten om in te spelen op 
authenticiteit. Dit onderzoek richtte zich primair op de eerste fase van ontwerpend onderzoek: het in 
kaart brengen van het probleem. Het identificeren van het daadwerkelijke probleem is de eerste stap 
om tot interventies te komen. Er is gebleken dat leden een authentieke ontwikkeling in bepaalde mate 
gewenst vinden. Voor zover de leden niet al zelf middelen hebben ontworpen om authentieke 
ontwikkeling tot uitvoering te brengen, is het uitwerken van de handvatten voor de lespraktijk en het 
testen hiervan een relevante vervolgstap. Hierbij kan inspiratie worden opgedaan bij hogescholen en 
universiteiten. De studie Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven kan als voorbeeld 
dienen voor een onderwijssetting waarin competentieontwikkeling is afgestemd op een individu. Een 
aanvullend interessant aspect binnen de lespraktijk is het beoordelen van authenticiteit. Uit dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat dit als lastig wordt gezien.  
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8. Aanbevelingen 
 
 
De volgende adviezen vloeien voort uit dit onderzoek: 

1. Het opstellen van een visie op authentiek gedrag binnen een O&O-docententeam is niet 
noodzakelijk, maar wel aan te raden. Uit dit onderzoek blijkt dat het begrip authenticiteit 
complex is en op meerdere manieren wordt geïnterpreteerd. Het is nodig om authentiek gedrag 
te definiëren, zodat er geen onduidelijkheden ontstaan bij het communiceren hierover. Het is 
gewenst dat een docententeam een visie heeft, zodat er in overeenstemming met elkaar 
gehandeld kan worden. Hierdoor kan een uniforme lespraktijk gewaarborgd worden. Docenten 
krijgen mogelijk in de lespraktijk te maken met situaties waarin een leerling niet binnen het 
opgestelde stramien past. In dat geval is het wenselijk dat er een visie ligt aan de hand 
waarvan docenten hun handelen kunnen vormgeven. Het is en blijft bovendien belangrijk om 
gesprekken te voeren over de visie op authentiek gedrag. Docententeams dienen frequent na te 
gaan of ze handelen volgens hun visie. Ook is het van belang dat alle docenten betrokken 
worden in dergelijke overleggen. In dit onderzoek bleek dat onderbouwdocenten in mindere 
mate een duidelijk beeld hebben van de meesterproeffase. Iedereen zou echter op de hoogte 
moeten zijn van het gewenste eindpunt, zodat de doorlopende leerlijn gewaarborgd kan 
worden. 

2. Technasiumnetwerk Brabant Oost onderneemt stappen om een meer uniforme beoordeling van 
de meesterproeffase tot stand te brengen. Uit dit onderzoek blijkt dat de procesbeoordeling 
vermoedelijk afwijkende elementen bevat. Meerdere deelnemers van het onderzoek gaven aan 
dat ze reflecteren, zelfvertrouwen, autonomie en authentiek talent graag meenemen in de 
procesbeoordeling, terwijl één deelnemend team deze mening niet deelt. Een consequentie is 
dat er verschillende aspecten worden meegenomen in het eindcijfer, waardoor het cijfer voor 
een buitenstaander (bijvoorbeeld een hoge school) weinig inzicht biedt in wat een leerling kan. 
Er ontbreekt hierdoor transparantie over de leerrendementen. Het is daarom wenselijk dat er 
ook binnen de procesbeoordeling meer uniformiteit wordt nagestreefd. 

3. De resultaten van dit onderzoek stemmen overeen met eerdere bevindingen dat er grenzen zijn 
aan differentiatie. De docenten laten duidelijk blijken dat de ruimte voor eigenheid begrensd 
dient te worden. Het is onder andere niet wenselijk dat het inspelen op talenten te veel ten 
koste gaat van andere competenties of andere leerlingen. Bij het opstellen van de visie is het 
daarom van belang dat de begrenzing duidelijk wordt aangegeven. Enerzijds met betrekking tot 
de uitvoerbaarheid en anderzijds met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.  

4. Het instrument voor visievorming zoals opgesteld en gebruikt in dit onderzoek kan toegepast 
worden als oriënterend instrument voor het vaststellen van een visie op authentiek gedrag van 
de O&O-leerling. Het is enkel bruikbaar ter oriëntatie.  

5. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen wordt door de deelnemende docenten als belangrijk 
ervaren. De deelnemers geven grotendeels de voorkeur aan het opnemen van het element 
zelfvertrouwen in de procesbeoordeling. De deelnemers zijn in de veronderstelling dat 
zelfvertrouwen niet meetbaar is, echter, er zijn diverse tools voorhanden om het aspect te 
meten. Een voorbeeld is het meetinstrument van Chen, Gully & Eden (2001), dat toepasbaar is 
in diverse contexten. Hiermee zou de leerling zichzelf kunnen beoordelen of de docent kan het 
gebruiken als beoordelingsformat.  
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9. Reflectie 
 
 
9.1 Opbrengsten van onderzoek 
 
Er is mij de mogelijkheid geboden om aan te sluiten bij het onderzoek van onderzoeksdocent Renders 
door haar onderzoek te herhalen bij andere Technasia binnen het netwerk Brabant Oost. Door haar 
onderzoeksinstrument toe te passen bij andere Technasia, hoopte ik een beeld te krijgen van de 
verschillen in visies en daarnaast de mogelijkheden om een authentieke competentieontwikkeling te 
coachen af te tasten. Met andere woorden, de focus zou liggen op het ontwikkelen van handvatten om 
te differentiëren in de O&O-lespraktijk. Oorspronkelijk zou het onderzoek worden uitgevoerd tijdens 
een gezamenlijke vakwerkmiddag van het Technasiumnetwerk Brabant Oost met de 
meesterproefleerling als thema. Tijdens deze meeting zou het onderzoeksinstrument van Renders 
worden ingezet. Het uitvoeren van het onderzoek als onderdeel van deze vakwerkmiddag kon niet 
doorgaan, omdat andere items prioriteit hadden op de betreffende dag. Als gevolg diende ik de 
docententeams apart te benaderen voor deelname. Beschikbare tijd heeft met name een rol gespeeld 
in de aanpassing van het onderzoeksontwerp en -instrument. De opzet is ingekort waardoor enkel de 
visies van de teams in kaart zijn gebracht middels niet-creatieve methode. Het onderzoek heeft slechts 
gedeeltelijk opgeleverd wat ik voor ogen had bij het schrijven van het onderzoeksplan. De geringe 
opbrengst ten opzichte van de beoogde opbrengst is enigszins teleurstellend. Desondanks hoop ik dat 
de beperkte opbrengsten alsnog van waarde zijn voor het Technasiumnetwerk Brabant Oost of andere 
Technasia.   
 
  
9.2 Persoonlijke leeropbrengsten  
 
Gaandeweg heb ik zelf een visie gevormd op het onderwerp. Voorafgaand aan het onderzoek was ik 
intuïtief voorstander van inspelen op authenticiteit. Van een doordacht standpunt was echter geen 
sprake. Ook een duidelijk beeld van hetgeen er verstaan wordt onder authentiek gedrag binnen O&O 
had ik niet. Tijdens het schrijven van het onderzoek en het luisteren naar de focusgesprekken ben ik 
tot een meer uitgekristalliseerde mening gekomen. Op basis van de bestaande literatuur kan ik bijna 
niet anders dan voorstander worden van differentiatie binnen de competentieontwikkeling. Ook in de 
lespraktijk ervaar ik dat leerlingen een zeer uiteenlopend competentieprofiel hebben met eigen 
sterkten en zwakten waarbij ook bepaalde stoornissen een rol spelen. Ik vind het niet wenselijk om 
voor iedere leerling dezelfde doelen op te stellen. Nu ik een duidelijker beeld heb van mijn visie op het 
onderwerp, kan ik proberen mijn lessen vorm te geven op een manier die aansluit op mijn 
onderwijsvisie. Ik schrijf expliciet ‘proberen’, omdat ik ook meerdere obstakels zie. Het 
klassenmanagement en coachen van de teams vraagt mij, als beginnend docent, veel energie en tijd. Ik 
vraag me af in hoeverre het haalbaar is om samen met iedere leerling een individueel pad uit te 
stippelen.  
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Bijlage I. Opzet Renders 

 
 
1. Vaststellen waarneembaar (authentiek) gedrag bij meesterproefleerling 

Duur 50 minuten 

Opzet 3 groepen 

Doel Vaststellen: 
- Welk waarneembaar (authentiek) gedrag de deelnemers willen zien van een 

meesterproefleerling 
- Welke competentieontwikkeling de deelnemers willen zien van een meesterproefleerling. 

Oefening Maak in groepsverband een collage van de meesterproefleerling. 
Visualiseer en beschrijf in deze collage het gedrag en competenties die deze MP leerling laat 
zien. Let hierbij in het bijzonder op de uitingsvorm van de elementen van authentiek gedrag 
(zelfvertrouwen, autonomie, zelfreflectie en tonen authentiek talent) en waar dit ‘zijn plek 
heeft’ binnen de eindtermen O&O. (bijlage: Eindtermen O&O) 

 
2. Gezamenlijke bespreking collage 

Duur 50 minuten 

Opzet Gezamenlijk 

Doel Gezamenlijk vaststellen: 
- Eindniveau meesterproefleerling met betrekking tot (authentiek) gedrag 
- Eindniveau meesterproefleerling met betrekking tot authentieke competentieontwikkeling 

(talentontwikkeling) binnen de eindtermen O&O.  

Oefening Verslaglegging van gezamenlijke opvatting met behulp van volgende discussiepunten: 
- Welk basisniveau (of groei in ontwikkeling?) is verreist op alle afzonderlijke 

handelingswerkwoorden* (voor ALLE leerlingen, met of zonder natuurlijk aanleg voor deze 
competentie)?  

- Hoe waarderen we talentontwikkeling op één of meerdere competenties en de ontwikkeling 
of niveau van authentiek gedrag in de procesbeoordeling van de MP?  

- Divergente differentiatie: Zijn meerdere eindniveaus mogelijk? 

 
* handelingswerkwoorden: Wat leerlingen moeten kunnen wordt aangegeven door middel van de werkwoorden die gebruikt 

zijn, de zogenaamde ‘handelingswerkwoorden’ 
 
3. Meerdere wegen leiden naar Rome 

Duur 30 minuten 

Opzet 2 groepen 

Doel Komen tot een verbreding van het aantal competenties/kwaliteiten waarmee aan het basis 
handelingsniveau van de eindtermen voldaan kan worden. 

Oefening De groepen krijgen een groot vel met daarop alle handelingswerkwoorden uit de eindtermen 
van O&O ingedeeld op domein en vier sets losse memoblaadjes met de 24 verschillende 
ME.competenties en 8 Technasiumcompetenties.  
 
Maak een ‘mapping’ van de memo’s met persoonlijke kwaliteiten/competenties, die kunnen 
leiden tot de ontwikkeling van het handelingsniveau in de eindtermen.  Je mag dezelfde 
kwaliteit/competentie meerdere malen op het grote vel met de eindtermen plakken. Je mag ook 
‘niet plaatsbare’ memo’s weglaten. 
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4. Gezamenlijk bespreken ‘meerdere wegen leiden naar Rome’  
Duur 50 minuten 

Opzet gezamenlijk 

Doel Gezamenlijk vaststellen: 
- Definitie en clustering van kwaliteiten/competenties, die bruikbaar zijn in de ontwikkeling 

van de handelingsniveaus.   
- (nieuwe?) set [T]-competenties (containerbegrippen) voor het Eckartcollege. 

Oefening Verslaglegging van gezamenlijke opvatting met behulp van volgende discussiepunten: 
- Voldoen de 8 Technasium competenties als clusternamen/containernamen of is een andere 

kwaliteit / competentie binnen dat cluster representatiever? 
- Welke plaats in de leerlijn en onze coaching krijgen de kwaliteiten, die de ontwikkeling van 

authentiek gedrag en talentontwikkeling weerspiegelen? T.w.: Zelfvertrouwen (OMZA), 
Autonomie (OMZA), Zelfreflectie, Authentieke talentontwikkeling 
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Bijlage II. Resultaten onderzoek Renders 

 
 

 

Team A 
 

Zelfreflectie 
In leerjaar 1 helpt de docent actief bij het reflecteren, ook gezamenlijk in een 
groep. Later zijn ze zelfstandiger, ook meer in de eigen tijd, bezig met 
reflecteren. Dan kijken ze na een situatie terug op wat er gebeurde en hun eigen 
gedrag daarin was. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze in situaties zelf, direct 
op dat moment, al met een ‘helicopter-view’ hun eigen gedrag inzien en actief 
kunnen bijsturen. 
 
Autonomie 
Het start (in leerjaar 1) met een groep die extern gestuurd/gecoached wordt. 
Daarna moet de groep zelf sturing kunnen geven, met het ultieme resultaat dat 
iedere individuele leerling zelf sturing kan geven aan eigen gedrag en dat van 
anderen. 
 
Zelfvertrouwen 
Het start vaak met leerlingen die zich niet echt laten zien, doen wat van ze 
verwacht wordt door anderen. De bedoeling is dat leerlingen zich echt laten zien, 
weten wat ze kunnen en willen en daar voor op durven komen. 
 
Talentonwikkeling 
Coaching van de docent, stimuleren van proactiviteit en motivatie. Individuele 
‘functioneringsgesprekjes’ met leerlingen waarin waar mogelijk de nadruk wordt 
gelegd op positieve punten. Leerlingen kunnen dit ook voorbereiden (hogere 
klassen); ambities, ontwikkeldoelen, dromen vooraf formuleren. 

 

Team B 
 
Zelfreflectie 
Tijdens formatie van groepen rekening houden met sterke en zwakke punten van 
zichzelf en teamgenoten. 
Kunnen werken aan zwakke punten, sterke punten nog verder kunnen benutten. 
 
Autonomie 
Laten zien zelf eigenaar te zijn van ontwikkelingsdocumenten. 
Verantwoordelijkheid tonen voor het proces binnen het team. 
 
Zelfvertrouwen 
Vertrouwen in het eigen kunnen en weten waar kwaliteiten liggen leidt tot betere 
prestaties. 
Een grote mate aan zelfvertrouwen verhoogt het gevoel van eigenaarschap van 
de opdracht en trots op het eindproduct. 
 
Talentontwikkeling 
Bij sturing op talentontwikkeling wordt vooral aangezet tot doorzetten. 
Het beleven van vooruitgang kan een positieve stimulans zijn voor verder 
ontwikkeling van talenten. 
Soms moeten er grenzen overschreden worden om te komen tot nieuwe 
talentontwikkeling.  
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Team C 
 
De leerling groeit door te doen en te onderzoeken. Deze ervaringen neemt de 
leerling mee in zijn O&O loopbaan. Zoals in het dagelijks leven blijft de ll zich 
ontwikkelen. In de onderbouw worden vraagstukken door samenwerking 
benadert. Deze samenwerking in teams levert een aandeel in het opbouwen van 
zelfbewustzijn. 
 
Niet alles slaagt in een project. Dit maakt aanspraak op het 
doorzettingsvermogen.  
De leerling groeit in zijn persoonlijkheid door het opbouwen van zelfrespect, zelf 
verantwoordelijkheid en uitvinden van zijn/haar talent, ambitie, en de veiligheid 
ervaart om zichzelf te zijn. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij zich in het 
eindexamenjaar, met kennis van eigen sterkten en zwakten, durft en kan 
presenteren en dit kan inzetten om optimaal aan de vraag van de opdrachtgever te 
kunnen voldoen. 
De ambitie kan groeien naarmate de leerling zijn eigen talent ontdekt en 
ontwikkelt. 
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Bijlage III. Opzet gesprek 

 
 
Introductie op thema en onderzoek (10 minuten) 
Korte toelichting op het onderzoek en het onderwerp ‘authentieke ontwikkeling’.  
 
1. Vaststellen huidige visie op authentiek gedrag bij de meesterproefleerling (15 minuten) 
Breng de huidige visie op authentiek gedrag bij de meesterproefleerling onder woorden.  
 
Uitleg van authentieke ontwikkeling (5 minuten) 
Aandacht voor de vier aspecten zelfvertrouwen, autonomie, zelfreflectie en ontwikkelbare talenten.  
 
2. Uitingsvormen van authentieke ontwikkeling (15 minuten)  
Beschrijf hoe jullie wensen dat de elementen zelfvertrouwen, autonomie, zelfreflectie en ontwikkelbare 
talenten tot uitdrukking komen bij de meesterproefleerling. 
 
3. Belang van aspecten authenticiteit (5 minuten) 
Stel vast of de vier onderdelen van authentiek gedrag (zelfvertrouwen, autonomie, zelfreflectie en 
ontwikkelbare talenten) voorkomen in de zojuist geformuleerde visie bij onderdeel 2.  
 
Geef aan hoe belangrijk de vier aspecten van authentieke ontwikkeling worden bevonden met behulp 
van de gegeven vijfpuntschaal.   
 
1 = geheel mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = geheel mee eens 
 
Stelling 1 2 3 4 5 
De meesterproefleerling dient zelfreflectie toe te passen.      
De meesterproefleerling dient eigen sterkten/zwakten te herkennen.      
De meesterproefleerling dient zelfvertrouwen te tonen.      
De meesterproefleerling dient eigen sterkten/zwakten te erkennen en durft deze te 
tonen. 

     

De meesterproefleerling dient autonomie te tonen.      
De meesterproefleerling dient zijn ontwikkeling te sturen en vaart daarbij een eigen 
koers.  

     

De meesterproefleerling dient authentiek talent te laten zien.      
De meesterproefleerling dient te excelleren op van nature aanwezige competenties.      

 
4. Beoordeling van authentiek gedrag (5 minuten) 
Geef aan in hoeverre deze elementen een plaats hebben binnen de huidige eindtermen en in hoeverre 
er aandacht moet zijn voor authentiek gedrag binnen de procesbeoordeling met behulp van 
onderstaande stellingen (zie bijlage voor eindtermen O&O).  
 
1 = geheel mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = geheel mee eens 
 
Stelling 1 2 3 4 5 
De elementen hebben een plaats binnen de huidige O&O-eindtermen.      
De elementen hebben een plaats binnen de huidige procesbeoordeling.      
Er moet plaats zijn voor de elementen binnen de O&O-eindtermen.      
Er moet plaats zijn voor de elementen binnen de procesbeoordeling.      
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Bijlage IV. Resultaten school A 
 
 
1. Vaststellen huidige visie op authentiek gedrag bij de meesterproefleerling 
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2. Uitingsvormen van authentieke ontwikkeling 
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3. Belang van aspecten authenticiteit  

 

 

 
 
4. Beoordeling van authentiek gedrag 
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Bijlage V. Resultaten school B 
 
 
1. Vaststellen huidige visie op authentiek gedrag bij de meesterproefleerling 
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2. Uitingsvormen van authentieke ontwikkeling 
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3. Belang van aspecten authenticiteit  
 

 
 
4. Beoordeling van authentiek gedrag 
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Bijlage VI. Resultaten school C 
 
 
1. Belang van aspecten authenticiteit  
 

 
 
2. Beoordeling van authentiek gedrag 
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Bijlage VII. Samenvatting van resultaten school A 
 
 
1. Vaststellen huidige visie op authentiek gedrag bij de meesterproefleerling 
 
Koppel 1 
Iedere leerling volgt zijn/haar traject met eigen leerdoelen. 
De volgende basis wordt van iedere meesterproefleerling verwacht: 
• Communiceren - met docent/TOA, opdrachtgever, expertbegeleider, onderling 
• Samenwerken - met docent/TOA, opdrachtgever, expertbegeleider, onderling 
• Reflecteren - competentietesten, wat kan ik/wat kan ik nog niet? 
• Kritisch zijn op eigen werk 
• Plannen - tijdsplanning maken 
• Gedegen onderzoek doen - bijvoorbeeld naar geschikte materialen 
• Motivatie - doen wat je leuk/interessant vindt 
• Presenteren - zichtbaar in gedrag, kleding en taalgebruik  
• Ordenen - overzicht bewaken 
• Keuzes verantwoorden - verdedigen met behulp van het logboek 
• Hulp inroepen - tijdig experts (docent, opdrachtgever, expertbegeleider) inschakelen 
 
Koppel 2 
Onder authentiek gedrag valt communicatie op formele wijze met de opdrachtgever en de 
expertdocent. Daarnaast is informele communicatie onderling (binnen het team) en met de docent van 
belang.  
 
Leerlingen moeten open staan voor elkaars ideeën en meningen van anderen. Eigen ideeën en 
meningen moeten ze onderbouwen. Een bepaalde mate van eigenwijsheid is gewenst, maar de leerling 
mag daarin niet te ver gaan en een ander de mening/het idee opleggen. Iedere leerling neemt zijn/haar 
verantwoordelijkheid (niet meeliften).  
 
Tijdens functioneringsgesprekjes wordt achterhaald wat de leerlingen wel en niet kunnen.  
 
Koppel 3 
Authentiek gedrag is eigen persoonlijkheid tonen in het project. De leerling dient hiervoor: 

• Een opdracht te kiezen die aansluit op de (verborgen) interesses en/of vervolgopleiding van de 
leerling. Een interessetest helpt deze aansluiting te optimaliseren. 

• Een volwaardige opdracht uit te voeren (leerling is geen stagiaire of tijdelijke klant). 
• Een uitvoerbare opdracht te regelen - de leerling voert de opdracht zelf uit. Het bedrijf dient de 

benodigde middelen te hebben.  
• Zelf naar een bedrijf toe te gaan. 

 
 
2. Uitingsvormen van authentieke ontwikkeling 
 
Koppel 1 
Zelfreflectie 
De volgende aspecten uit onze visie vallen hieronder: 

• Communiceren 
• Samenwerken 
• Reflecteren 
• Kritisch zijn op eigen werk 
• Plannen 
• Motivatie 
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• Ordenen 
• Keuzes verantwoorden 
• Hulp inroepen 

 
Zelfvertrouwen 
Zelfvertrouwen is nodig of wordt ontwikkeld door alle aspecten zoals benoemd in de visie op 1 na: 
ordenen. 
 
Autonomie 
Een niet autonome leerling komt nooit tot een meesterproef. Autonomie is nodig om het eigen traject 
vorm te geven. 
 
Ontwikkelbare talenten 
Alle aspecten zoals benoemd in de visie op 1 na: motivatie. Motivatie kun je niet leren, dat moet je 
hebben. 
 
Koppel 2 
Zelfreflectie 
Zelfreflectie vindt plaats op de volgende wijzen: 

• In gesprekken binnen het team  
• In gesprekken met de docent  
• Tijdens de projectevaluatie aan het eind van het project (individueel en binnen het team) 

Een belangrijk gespreksonderwerp is de eigen rol van een leerling binnen het team. 
 
Zelfvertrouwen 
Aan zelfvertrouwen wordt gewerkt middels: 

• Gesprekken met het team en de docent 
• Presenteren 
• Het maken en verantwoorden van keuzes 

 
Autonomie 
Eigen ideeën laten horen en verantwoorden. Het uiten van de eigen mening/zichzelf laten zien krijgt 
een plek binnen het teamproces en de presentatie.   
 
Ontwikkelbare talenten 
De leerlingen kunnen talenten ontwikkelen binnen de Technasium-competenties. Hierin worden ze 
gestuurd via: 

• Tips en tops 
• Evaluaties 
• Ontwikkelingsdossier ( persoonlijke verslagen, tips en tops) 

Daarnaast kunnen leerlingen ook talent ontwikkelen op het gebied van communicatie met de 
opdrachtgever en experts. 
 
Koppel 3 
Zelfreflectie 
Leerlingen gaan 1 keer per week in het persoonlijk verslag na: 

• Wat heb je bereikt? 
• Zijn eigen doelstellingen bereikt? 
• Hoe ben je daar gekomen? 
• Wat heb je ervan geleerd? 

 
Zelfvertrouwen 
Aspecten die bijdragen aan zelfvertrouwen zijn: 
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• Goedkeuring van de opdracht door het bedrijf 
• Sparren met anderen 
• Presentatie geven – kan echter ook tot afbreuk leiden 
• Complimenten geven 
• Gebruik van het resultaat van de opdracht door het bedrijf 
• Het resultaat is nooit fout (tenzij er niet gewerkt wordt), het belangrijkste is dat de leerling iets 

geleerd heeft 
 
Autonomie 
Het is belangrijk dat een leerling dicht bij zichzelf staat en aansluiting zoekt bij zijn/haar interesses. 
Autonomie moet ook geoefend worden door de leerling. Het is nauw verbonden met zelfvertrouwen.  
 
Ontwikkelbare talenten 
Er moet aandacht zijn voor: 

• Hetgeen waarin leerlingen uitblinken 
• Waar de interesses van leerlingen liggen - hier hoeven ze niet in uit te blinken 

 
 
3. Belang van aspecten authenticiteit  
 
Stelling 1 2 3 4 5 
De meesterproefleerling dient zelfreflectie toe te passen.    T2, T3 T1, T2 
De meesterproefleerling dient eigen sterkten/zwakten te 
herkennen. 

   T3 T1 
T2 

De meesterproefleerling dient zelfvertrouwen te tonen.   T2, T3  T1 
De meesterproefleerling dient eigen sterkten/zwakten te erkennen 
en durft deze te tonen. 

  T3 T1, T2, 
T3 

T1 

De meesterproefleerling dient autonomie te tonen.   T2 T2, T3 T1 
De meesterproefleerling dient zijn ontwikkeling te sturen en vaart 
daarbij een eigen koers.  

T1 T2   T3 

De meesterproefleerling dient authentiek talent te laten zien.   T3 T2, T3 T1, T2 
De meesterproefleerling dient te excelleren op van nature 
aanwezige competenties. 

T1 T2  T3  

 
 
4. Beoordeling van authentiek gedrag 
 
Stelling 1 2 3 4 5 
De elementen hebben een plaats binnen de huidige O&O-
eindtermen. 

 T2 T3  T1 

De elementen hebben een plaats binnen de huidige 
procesbeoordeling. 

   T2 , T3 T1 

Er moet plaats zijn voor de elementen binnen de O&O-eindtermen.    T2 T1, T3 
Er moet plaats zijn voor de elementen binnen de 
procesbeoordeling. 

   T2 T1, T3 

 
 
5. Opvallende uitspraken 
 

• “Oké, hebben wij er überhaupt een visie op? Jawel, we weten wel wat we willen dat ze bereikt 
hebben als ze in de bovenbouw zitten.” 

• “Uhm, wat kunnen we er nog meer over zeggen?” 
• “…….” (in reactie op deelopdracht 1)  
• “Maar waar is er de ruimte die wij geven aan speciale leerlingen?”  “Doordat ieder kind zijn 

eigen traject volgt.” “Voor elk kind is dit traject eigenlijk de basis?” 
• “Dan zijn wij trots!” 
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• “Ja, Ik zal het interessetest noemen want een competentie is wat ze kunnen. Als je ergens 
slecht in bent (refereert naar een competentie) kun je het nog leren.” 

• “Want als je geen autonome leerling hebt, dan komt hij/zij nooit tot een meesterproef.” 
• “Een eigen koers varen kan niet bij de meesterproef. Je voert het uit in een team.” 
• “Leerlingen moeten alle competenties ontwikkelen. Iedere leerling volgt wel zijn eigen passie.” 
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Bijlage VIII. Samenvatting van resultaten school B 
 
 
1. Vaststellen huidige visie op authentiek gedrag bij de meesterproefleerling 
 
Leerlingen dienen zichzelf een leerdoel te stellen. Ze dienen na te gaan waarin ze willen groeien door 
te reflecteren en met behulp van feedback van de docent (onder andere in evaluatiegesprekjes). 
Leerlingen worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen tot het niveau ‘goed’. De overige 
competenties worden echter niet verwaarloosd, er moet groei waarneembaar zijn.  
 
Talentontwikkeling van de ene leerling mag anderen niet beperken in hun groei. De teamgenoten 
moeten ook de ruimte krijgen om een bepaalde rol binnen het team te proberen. In de bovenbouw 
wordt gebruik gemaakt van elkaars hulp. Bovenbouwleerlingen maken een competentiescan, waarna 
teams worden samengesteld op basis van competenties en interesses. Het team stelt een gezamenlijk 
doel op. De leerlingen worden elkaars leermeester. Een goede leider helpt een ander een betere leider 
te worden.  
 
Meesterproefleerlingen hoeven niet alle competenties goed te beheersen. Men kan niet overal briljant 
in worden. Van de meesterproefleerlingen wordt verwacht dat zij analytisch denkvermogen laten zien.  
Ze moeten het niveau van de school ontstijgen. Ze worden hierin getriggerd door workshops te geven 
(met betrekking tot het hbo), de juiste vragen te stellen en kritisch te zijn (onder andere op het plan van 
aanpak). 
 
 
2. Uitingsvormen van authentieke ontwikkeling 
 
Zelfreflectie 
We zijn continu bezig met zelfreflectie vanaf de brugklas. De volgende middelen worden ingezet: 

• Persoonlijk verslag (onderbouw) 
• Competentieformulieren (onderbouw) 
• Competentiescan (bovenbouw) 
• Portfolio - hierop terugpakken in latere jaren 
• Vragen stellen aan de leerling 
• Opstellen van een leerdoel  
• Reflecteren op het leerdoel - wat heb ik hieraan gedaan en hoe ben ik gegroeid 

 
Zelfvertrouwen 

• Laten doen wat ze goed kunnen 
• Benoemen wat ze goed kunnen 
• Uitdagen en nieuwe ervaringen op laten doen 
• Tweewekelijkse vergaderingen met teams waardoor je eerder weet waar ze vastlopen en ze 

kunt sturen 
• Workshops - bijvoorbeeld een workshops presenteren 
• Presentaties  - aan opdrachtgever en aan ouders tijdens de avondpresentaties 
• Mogen showen van prestatie, openheid geven (avondpresentaties voor ouders) 
• Leren voorbereiden op een presentatie, ondervangen van teleurstellingen  

 
Autonomie 

• Zelf een koers laten varen binnen bepaalde kaders. In de bovenbouw vervallen deze kaders 
• Door coachende rol van de docent - o.a. doorvragen maar geen antwoorden geven 
• zelf laten uitzoeken/zelfstandigheid stimuleren: 

o Informatie opzoeken, bijvoorbeeld m.b.v. de tools-poster 
o Zelf materialen pakken uit de voorraadkast 
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o Mappen met informatie over software  
• Taakverdeling, opsplitsen binnen team en eigen taak uitvoeren 

 
Ontwikkelbare talenten 
Met behulp van het voorafgaande wordt gewerkt aan talentontwikkeling. 
 
Talenten op het gebied van vaardigheden worden gestimuleerd door de afwisseling in projecten door 
het jaar heen (qua inhoud en onderzoek/ontwerp). Projecten oriënteren zich op verschillende 
talentontwikkelingen, bijvoorbeeld schetsen, onderzoeken, bouwen etc.  
 
Daarnaast is er een lijst van competenties waaraan leerlingen moeten werken. De talenten op het 
gebied van competenties worden in beeld gebracht met: 

• Tussenevaluatie waarin een aantal competenties worden uitgelicht. Leerlingen geven zichzelf 
en anderen feedback 

• Beoordelingsmatrix 
• Tips & tops 
• Meeregistreren van de docenten 

 
 
3. Belang van aspecten authenticiteit  
 
Stelling 1 2 3 4 5 
De meesterproefleerling dient zelfreflectie toe te passen.     x 
De meesterproefleerling dient eigen sterkten/zwakten te herkennen.     x 
De meesterproefleerling dient zelfvertrouwen te tonen.    x  
De meesterproefleerling dient eigen sterkten/zwakten te erkennen en durft deze te 
tonen. 

   x  

De meesterproefleerling dient autonomie te tonen.     x 
De meesterproefleerling dient zijn ontwikkeling te sturen en vaart daarbij een eigen 
koers.  

  x   

De meesterproefleerling dient authentiek talent te laten zien.     x 
De meesterproefleerling dient te excelleren op van nature aanwezige competenties.     x 

 
 
4. Beoordeling van authentiek gedrag 
 
Stelling 1 2 3 4 5 
De elementen hebben een plaats binnen de huidige O&O-eindtermen.  x    
De elementen hebben een plaats binnen de huidige procesbeoordeling.  x    
Er moet plaats zijn voor de elementen binnen de O&O-eindtermen.    x  
Er moet plaats zijn voor de elementen binnen de procesbeoordeling.  x    

 
 
5. Opvallende uitspraken 
 

• “Kijk sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld het vermogen om als leider op te treden. Het 
lijkt me zeker zinvol dat zoiets gestimuleerd en gebruikt wordt. Aan de andere kant, leerlingen 
die dat niet hebben, moeten dat ook wel een beetje krijgen.” 

• “Maar meesterproefleerlingen, moeten ze op alle competenties goed zijn?” “Nee van mij niet.” 
“Dan liggen we toch alle vier wel op 1 lijn.” “Nee dat kan niet, je kunt niet overal briljant in 
worden.” 

• “Het is natuurlijk een onderwerp waar we het al eens eerder over gehad hebben. Goed om te 
weten dat we nog steeds op 1 lijn zitten.” 

• “Zelf een koers laten varen binnen kaders en in de bovenbouw helemaal niet meer, want dan 
mogen ze zichzelf uitleven.” 

 



   82 

• “Geven we ze niet altijd autonomie juist op de manier waarop er les wordt gegeven binnen 
O&O.” 

• “Dit kun je niet meten.” (doelend op zelfvertrouwen) 
• “Zelfreflectie en zelfvertrouwen beoordelen we niet. Autonomie ook niet specifiek. Ze maken 

wel een portfolio, maar dat beoordelen we niet. Nee, dat is van de leerlingen zelf.” 
• “Het is hun leerrendement, het is hun leercurve en daar moet je vanaf blijven.” 
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Bijlage IX. Samenvatting van resultaten school C 
 
 
1. Vaststellen huidige visie op authentiek gedrag bij de meesterproefleerling 
 
Per competentie ligt vast welk niveau bereikt moet worden in het examenjaar. Deze niveaus zijn 
opgesteld van klas 1 tot en met het examenjaar. Een leerling mag minder goed zijn dan het gewenste 
niveau in een bepaalde competentie, zolang er groei waarneembaar is in het examenjaar. De 
beoordeling is geen 1 op 1 vertaling van het aantal ‘behaalde’ competenties (met behulp van een 
rekensom). Het procescijfer is gebaseerd op een gevoel. Er is als gevolg geen harde eis dat een leerling 
moet voldoen aan een minimumniveau.  
 
De samenstelling van meesterproefteams is gebaseerd op interesse en studie & beroep. In de 
meesterproeffase moeten de leerlingen nog groei laten zien, waarbij de leerlingen met bewijzen de 
groei onderbouwen. Aan het begin van het examenjaar geven leerlingen aan hoe ze presteren op de 8 
Technasiumcompetenties (onvoldoende, voldoende, goed). Indien leerlingen zich in het 
voorexamenjaar al inschatten op het hoogste niveau, dan moeten ze dat in stand zien te houden. In 
een gesprek wordt nagegaan of er toch geen groei in zit.  
 
 
2. Uitingsvormen van authentieke ontwikkeling 
 
Zelfreflectie 
Reflecteren gebeurt heel uitgebreid. Het persoonlijk verslag wordt gebruikt in de onderbouw en 
bovenbouw. Bovenbouwleerlingen kijken iedere twee weken terug op zichzelf. Daarmee moeten ze 
bewijzen dat ze groeien.  
 
Zelfvertrouwen 
Twee competenties zijn toegevoegd aan de acht Technasiumcompetenties, namelijk presenteren en 
contact met de opdrachtgever. Een aantal van de 10 competenties speelt in op zelfvertrouwen. Er is 
echter geen maatstaaf voor hoeveel zelfvertrouwen een leerlingen heeft. Je hoopt trotsheid bij de 
leerlingen te stimuleren, maar dat is niet meetbaar.  
 
Autonomie 
Leerlingen formuleren zelf een leerdoel met behulp van zelfreflectie. 
 
Ontwikkelbare talenten 
Er wordt ruimte gegeven aan kennisgerichte talenten. De leerlingen dient een expert te worden op zijn 
vakgebied, bijvoorbeeld door te leren met een Arduino te werken. Er wordt gestuurd op bètagerichte 
kennis. Wat een leerling beweert, dient onderbouwd te zijn.  
 
 
3. Belang van aspecten authenticiteit  
 
Stelling 1 2 3 4 5 
De meesterproefleerling dient zelfreflectie toe te passen.     x 
De meesterproefleerling dient eigen sterkten/zwakten te herkennen.     x 
De meesterproefleerling dient zelfvertrouwen te tonen. x     
De meesterproefleerling dient eigen sterkten/zwakten te erkennen en durft deze te 
tonen. 

    x 

De meesterproefleerling dient autonomie te tonen.     x 
De meesterproefleerling dient zijn ontwikkeling te sturen en vaart daarbij een eigen 
koers.  

  x   

De meesterproefleerling dient authentiek talent te laten zien.   x   
De meesterproefleerling dient te excelleren op van nature aanwezige competenties.    x  
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4. Beoordeling van authentiek gedrag 
 
Stelling 1 2 3 4 5 
De elementen hebben een plaats binnen de huidige O&O-eindtermen. Zelfv.    x 
De elementen hebben een plaats binnen de huidige procesbeoordeling.  Zelfv.   x 
Er moet plaats zijn voor de elementen binnen de O&O-eindtermen.     x 
Er moet plaats zijn voor de elementen binnen de procesbeoordeling.     x 

 
 
5. Opvallende uitspraken 
 

• “Je mag best ergens veel minder in zijn, dat mag. Als je totaal niet kan samenwerken, dat zou 
kunnen dus. Maar het is wel moeilijk natuurlijk. Hoe belangrijk vind je iets?” 

• “Het woord visie klinkt meer dat wel het allemaal hetzelfde moeten doen, dat we het eens zijn. 
We hebben inmiddels 3 meesterproefdocenten gehad. 1 heeft dat jaren gedaan en dat is totaal 
niet terug te vinden hoe. Eentje heeft het 1 jaar gedaan, die rekende het meer uit. Ik doe het nu 
1 jaar, dus ook dat wisselt dan. Dan heb je dus ook nooit een duo partner daarin. Dat je dat 
samen op die manier vaststelt. Dat maakt het ook wel moeilijk. Als je visie wil ontwikkelen 
moet je dat met meer mensen doen. Nu is het gewoon mijn visie. Je hebt geen parallel docenten 
eigenlijk.” 

• “Moet dat naar voren komen? Ja, Ik moet wel zeggen, nu ik erover nadenk, als zo’n manneke 
ene beetje schuchter erbij zit en niet zoveel zegt dan merk je dat natuurlijk wel en dan denk je 
he, hoe komt dat dan? Je moet meer trots zijn… Het woord trots mis ik daar dan een beetje.”  

 


