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Samenvatting  
Reflecteren is een belangrijk onderdeel van het leerproces om diep leren te stimuleren. In 
dit onderzoek gaan we na in hoeverre de schrijfvorm invloed heeft op de gevonden 
reflectieniveaus. Een opgelegde creatieve en een zakelijke schrijfstijl worden met elkaar 
vergeleken op basis van de weergegeven reflectieniveaus (non-reflectief, begrip, reflectief 
en kritisch reflectief) in de product- en procesbeschrijving van de leerlingen. 
 
Uit de kwalitatieve analyses blijkt dat de aandacht waarmee de leerling de opdracht schrijft 
de weergave van het reflectieniveau beïnvloed. Leerlingen werken intensiever en met meer 
aandacht aan de opdracht als zij hiervoor gemotiveerd zijn. Enthousiasme voor de opdracht 
en het geven van een cijfer zijn van invloed gebleken op deze motivatie. Tevens bleek uit 
de resultaten dat meisjes iets beter reflecteren door middel van de creatieve schrijfstijl dan 
jongens, terwijl deze verschillen minimaal zijn bij de zakelijke schrijfopdracht. We kunnen 
daarnaast voorzichtig concluderen dat de leerlingen met een voorkeur voor niet-talige 
vakken gemiddeld een hoger reflectieniveau hebben in hun procesbeschrijving in de 
creatieve schrijfvorm dan in de zakelijke schrijfvorm. Tot slot blijkt de creatieve schrijfstijl 
een goed middel om een gesprek te voeren met de leerling over het proces. Deze teksten 
zijn beschrijvend en beeldend, en sluiten hierdoor goed aan bij de belevingswereld van de 
leerlingen. De zakelijke schrijfvorm is juist een beter middel om het proces van de leerling te 
monitoren en te beoordelen. Deze teksten zijn kort en bondig, helder en gericht en geven 
minder mogelijkheid tot verkeerd interpreteren.   
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Inleiding 
Reflecteren is een onmisbaar en belangrijk onderdeel van het O&O onderwijs en leidt 
volgens diverse bronnen tot een dieper leerniveau (zie tevens het theoretische kader). 
Tijdens onze lespraktijk zagen wij dat leerlingen in de onderbouw het reflecteren als een 
lastige taak ervaren en dat de resultaten van deze reflecties matig zijn. Veelal gebruiken 
docenten een bondige vragenlijst om reflecteren te stimuleren. Wij onderzoeken een 
alternatieve methode.  
 
Tijdens het literatuuronderzoek zijn we gestuit op het belang van creatieve vrijheid bij 
zelfreflectie. In een onderzoek van Furman wordt onderzoek gedaan naar het reflecteren 
door middel van gedichten (Furman, Coyne & Negi, 2008). De resultaten zijn overwegend 
positief. De respondenten zijn echter ouder dan 18 jaar en over toepassingsmogelijkheden 
van deze methode op de middelbare school is niet veel bekend. Deze informatie was 
aanleiding voor dit onderzoek. 
 
Dit onderzoeksrapport verkent de toepasbaarheid van een creatieve schrijfstijl ten opzichte 
van de conventionele zakelijke schrijfstijl voor het schrijven van een reflectief logboek. Aan 
de hand van de volgende onderzoeksvraag: Heeft het soort schrijfvorm van het logboek 
een effect op de weergave van zelfreflectie bij de brugklas VWO tijdens het uitvoeren van 
projectonderwijs? (bij O&O en Onderzoekend leren) 
 
Het onderzoek is voornamelijk gericht op de toepasbaarheid van deze methode in de 
onderbouw van de middelbare school. Leerlingen zullen een logboek schrijven in één van 
deze twee stijlen. Vervolgens wordt het reflectieniveau van beide logboeken vergeleken. 
Een zakelijke schrijfstijl is kort en bondig en beantwoordt de vraag in directe zin, terwijl bij 
een creatief logboek een meer vrije schrijfstijl wordt gehanteerd. Creatieve schrijfvormen 
zijn bijvoorbeeld gedichten, fictie en songteksten.  
 
Dit onderzoek zou kunnen bijdragen aan ons begrip van zelfreflectie en het belang van 
creatieve vrijheid in dit proces. Docenten kunnen wellicht een creatieve reflectie methode 
gebruiken als alternatief voor de reguliere methode. Wellicht dat positieve resultaten kunnen 
leiden tot verder onderzoek in dit onderwerp. 
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Theoretisch kader 
Kolb (1984) beweert dat diep leren wordt bewerkstelligd door een cyclus van ervaren, 
reflecteren, abstraheren en testen. In de onderstaande afbeelding wordt weergegeven hoe 
belangrijk reflectie is als metacognitieve vaardigheid. Door bewust na te denken over het 
resultaat en succes van een handeling ben je namelijk in staat om je gedrag te verbeteren. 
Daarnaast stelt reflecteren je in staat om handelingen en gedrag te koppelen aan 
gerelateerde persoonlijke ervaringen, waardoor de kennis beter wordt verwerkt. 

 
 
Reflectie geschiedt door middel van het zorgvuldig heronderzoeken en evalueren van 
ervaringen, opinies en kennis. (Kember et al., 2008) Door te reflecteren wordt een relatie 
gelegd met eigen waarden en veronderstellingen. Richardson (2001) ziet zelfreflectie als 
een manier om jezelf en de wereld te ontdekken. 
 
Volgens Jolles (als geciteerd in Maréchal-van Dijken, Loor, Sanders, Vliegenthart, 2012) is 
het vermogen van zelfevaluatie nog niet goed uitgerijpt in het hersensysteem van jongeren. 
Hierbij zijn de hersenen van meisjes enkele jaren eerder uitgerijpt dan die van jongens. Voor 
jongeren is reflecteren dus geen vaardigheid die vanzelf ontstaat en vereist een bepaalde 
mate van metacognitie (Maréchal-van Dijken et al, 2012). 
 
In dit onderzoek gebruiken we voor de reflectieniveaus het volgende model (Kember et al., 
2008): 

1. Habitual action: Het opvolgen van een opdracht zonder daar verder over na te 
denken. 
2. Understanding: Een poging om het onderwerp of concept te begrijpen. 
3. Reflection: In staat zijn om eigen ervaringen aan iets te koppelen of praktische 
toepassingen te bedenken. 
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4. Critical reflection: Een opdracht heeft tot gevolg dat de zienswijze verandert. Dit 
vraagt om het identificeren, evalueren en corrigeren van diep gewortelde 
veronderstellingen. 

 
Hoewel reflectie al optreedt zonder te schrijven, kan het schrijven de schrijver er toe 
dwingen om te denken over onderbelichte emoties en gevoelens (Furman, Coyne & Negi, 
2008). Dit zijn de gevoelens en emoties die moeten veranderen om diep gewortelde ideeën 
te veranderen (kritische reflectie). Zull wijst er op dat dieper wordt geleerd wanneer veel 
gebieden van het brein worden aangesproken, zoals gebeurt bij het schrijven van verhalen. 
Volgens Zull (2002) zijn emoties een onderdeel van deze persoonlijke connectie. “Even if 
we experience something that has happened to us before, it is hard to make meaning of it 
unless it engages our emotions.” (Zull, 2002) 

 
Het reflectie logboek is een veel toegepaste methode (Lew & Schmidt, 2011). Een reflectie 
logboek is een geschreven verslag dat leerlingen vervaardigen terwijl wordt nagedacht over 
geleerde dingen en de betekenisvolle interacties gedurende een periode met als doel: 
inzicht te krijgen in je eigen leerproces. Een reflectie logboek is gericht op het leerproces en 
het product en kan hierdoor tot gevolg hebben dat het reflecterend vermogen van de 
leerling verbetert (Lew & Schmidt, 2011). Juist bij een vak als O&O is reflecterend vermogen 
belangrijk. Door constant te reflecteren op je werk krijg je een beter doordacht en creatiever 
product. Creativiteit is het vermogen om ideeën, alternatieven of mogelijkheden te 
genereren of herkennen die nuttig zijn in het oplossen van problemen, communiceren met 
anderen en het vermaken van onszelf en anderen. (Franken, 1993) In ons onderzoek wordt 
met creatief schrijven een schrijfstijl bedoeld die creativiteit tot doel heeft. Voorbeelden zijn 
gedichten, verhalen, scripts. Een ander begrip is zakelijk schrijven. Door de vrijheid van de 
schrijver te beperken door duidelijke beperkte kaders te geven en korte antwoorden te 
vragen wordt de persoonlijke inbreng van de leerling beperkt. Deze vorm van schrijven 
verstaan we in dit onderzoek onder de zakelijke schrijfvorm. 
 
Volgens Oiler (1983) vertraagt creatief schrijven het interpretatieproces. Hierdoor krijgen de 
hersenen meer tijd om alternatieve inzichten te ontdekken over een bepaald onderwerp, 
waardoor gedachten worden bevrijd van stereotyperend denken. Daarnaast dwingt creatief 
schrijven meer om de kernboodschap duidelijk in beeld te krijgen (Langer & Furman, 2005). 
Ten slotte kan creatief schrijven verveling tegen gaan, door de vrijheid van eigen creatieve 
inbreng (Furman, 2003/2004). Het creatief schrijven door middel van dichten heeft geleid tot 
goede resultaten bij het stimuleren van zelfreflectie bij volwassenen in het onderzoek van 
Furman e.a. (2008). Hoewel meerdere onderzoeken hebben gekeken naar de rol van 
creativiteit bij zelfreflectie (Lew & Schmidt, 2011, Autry & Walker, 2011), blijft de vraag 
bestaan in hoeverre een creatieve schrijfvorm een ander reflectief resultaat oplevert dan 
een zakelijke schrijfvorm. Ook bestaat de vraag in hoeverre 11-12 jarige VWO leerlingen 
vroeg in hun ontwikkeling door deze methodes beter leren reflecteren. 
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Onderzoeksvragen 
We richten ons onderzoek op reflectieve schrijfproducten. De schrijfproducten geven de 
reflectie van leerlingen weer. Uit deze schrijfproducten destilleren wij de kenmerken die 
wijzen op een bepaald niveau van zelfreflectie.  
 
Hiervoor is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

 
Heeft het soort schrijfvorm van het logboek een effect op de weergave van  

zelfreflectie bij de brugklas VWO tijdens het uitvoeren van projectonderwijs?  
(bij O&O en Onderzoekend leren) 

 
Om de hoofdvraag te beantwoorden formuleren we de onderstaande deelvragen. Aan de 
hand van een bondig literatuuronderzoek over zelfreflectie bij jongeren en een 0-meting 
controleren wij de beginsituatie van de leerlingen in de onderbouw op gebied van 
zelfreflectie. In het tweede deel analyseren we de resultaten van twee groepen die de 
logboeken hebben geschreven op grond van verschillende parameters. 
 
1 Welk niveau van zelfreflectie bereikt een leerling in de onderbouw VWO? 

1.1 Welk niveau van zelfreflectie bereikt een leerling in de onderbouw volgens 
literatuur? 
1.2 Welk niveau van zelfreflectie heeft de onderzoeksgroep bij aanvang? 

2. Op welke manier heeft de schrijfvorm invloed op het weergaveniveau van zelfreflectie? 
2.1 Welk effect heeft een zakelijke schrijfvorm op de weergave van zelfreflectie? 
2.2 Wat voor effect heeft een creatieve schrijfvorm op de weergave van zelfreflectie? 
2.3 Is er een verschil zichtbaar in de weergave van zelfreflectie bij jongens en 
meisjes? 
2.4 Is er een verschil zichtbaar in de weergave van zelfreflectie bij leerlingen met 
een voorkeur voor talige of niet-talige vakken? 
2.5 Stimuleert een bepaalde schrijfvorm de weergave van zelfreflectie bij leerlingen? 

Hypothese	
 

Het onderzoek heeft een verkennend karakter. Hoewel de literatuur schrijft over de relatie 
tussen creatieve schrijfvormen en reflectie, is er op het secundair onderwijs nog geen 
onderzoek gedaan. Omdat de respondenten jong zijn verwachten wij niet dat het 
reflectieniveau zeer hoog zal zijn. Doordat ze met een creatief logboek langer moeten 
nadenken en zo meer aandacht hebben voor wat zij willen opschrijven, verwachten wij een 
positief effect op de weergave van het reflectieniveau. 
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Methode 
In dit hoofdstuk bespreken we de onderzoeksgroep, de procedure met betrekking tot 
dataverzameling en dataverwerking, de gebruikte instrumenten en de methode van 
analyseren. 

Onderzoeksdoelgroep	
De onderzoeksgroep bestaat uit 20 leerlingen in de brugklas VWO, leeftijd 11 – 12 jaar. Het 
vakgebied is projectonderwijs in de vorm van de vakken Onderzoek & Ontwerpen en 
Onderzoekend leren. De leerlingen zijn afkomstig uit twee verschillende klassen uit 
verschillende scholen. Het type onderwijs komt sterk overeen. De ervaring met 
projectonderwijs van de beide deelnemersgroepen ligt tussen 0 tot 3 projecten. Om deze 
reden hebben zij nog weinig ervaring met het de wijze van evalueren en reflecteren op 
basis van een doorlopend project. Om de omvang van dit onderzoek te beperken zullen 
tien deelnemers per schrijfmethode worden geselecteerd. 
 
Er is gekozen voor een heterogene groep waarbij de selectie is gemaakt op basis van 
taalvaardigheid. Hiervoor zijn de gemiddelden van de leerlingen berekend voor de vakken 
van Nederlands, Engels, Frans. Deze zijn gerangschikt op hoogte. Deze taalvaardigheid 
kan een verband hebben met de kwaliteit van de geschreven reflectie en de motivatie van 
de leerling voor deze opdracht. Voor dit onderzoek zijn de sterkste en zwakste vijf leerlingen 
op het gebied van talen geselecteerd. Daarnaast is er gekeken naar het geslacht van de 
leerlingen zodat er 5 jongens en 5 meisjes in iedere groep zaten. Dit verschil is interessant 
omdat volgens onderzoek het vermogen om te reflecteren bij jongens en meisjes in de 
puberteit verschilt (Maréchal-van Dijken et al, 2012). 
 
Deze selectie is gebaseerd op de cijferlijsten van november, het beeld van talig en niet talig 
kan mogelijk zijn veranderd in de tussentijd. De leerlingen in dit onderzoek hebben óf 
deelgenomen aan het schrijven van een zakelijk logboek, óf aan het schrijven van een 
creatief logboek en niet beide. (zie 6.2 procedure) Met betrekking op privacy zijn de namen 
van de leerlingen uit het onderzoek verwijderd.  
 
De leerlingen zijn gecodeerd volgens het volgende systeem: 

Creatief logboek:  C 
Zakelijk logboek:  Z 
Talige leerling:  1 – 5 
Niet-talige leerling:  6 -10 
Meetmoment:   a / b 

 
Bijvoorbeeld: C3a is het creatieve logboek van een talige leerling, gemaakt op het eerste 
meetmoment. 
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Leerling Z7 heeft maar één keer een reflectief logboek ingeleverd (versie a). Hierdoor is de 
groei in weergave niet duidelijk in het logboek en vervalt de bruikbaarheid voor dit 
onderzoek. Leerling C9 is tijdens het eerste meetmoment dichtgeslagen en verdrietig 
geworden. Dit is een resultaat van de opdracht en is daarom wel meegenomen in de 
analyse. 

Procedure	
 
Dataverzameling	

Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Er is voor gekozen om de verschillen tussen 
een zakelijk en creatief logboek te onderzoeken door deze twee varianten op logboeken 
door een selecte groep deelnemers te laten uitvoeren om deze later te analyseren. De data 
is verzameld in twee klassen. Klas 1 heeft een opdracht voor een creatieve logboek 
uitgevoerd en klas 2 een opdracht voor een zakelijke logboek. (Deze instrumenten worden 
in 6.3 verder toegelicht.) Beide klassen hebben deze opdracht twee keer uitgevoerd. 
Halverwege het project (na 3 weken / begin december) en op het einde (8 / 9 weken / begin 
februari). Bij onderzoeksgroep creatief werden geen cijfers gegeven voor deze opdrachten. 
Bij onderzoeksgroep zakelijk werd voor de eerste opdracht geen cijfer gegeven, terwijl de 
tweede uitvoering van de logboeken wel werden meegenomen in de eindbeoordeling.  
 
Het eerste meetmoment is gebruikt als nulmeting. De data is verzameld tijdens de les. 
Leerlingen hebben ruim de tijd gekregen voor de opdracht (30 minuten) en mochten 
eventueel de opdracht thuis afmaken. Beide keren is de opdracht op de zelfde manier 
gepresenteerd, de leerlingen zijn niet bijgestuurd na aanleiding van de eerste 
meetresultaten. Het onderzoek toetst niet of leerlingen werkelijk het gedrag aanpassen door 
hun de reflectie. 
 
Dataverwerking	

Van de twee klassen zijn uiteindelijk 40 (2 keer 10 per klas) logboeken geselecteerd. Deze 
logboeken zijn gecodeerd en ontdaan van namen. De geselecteerde logboeken zijn 
geanalyseerd met een voor dit onderzoek ontwikkelde en getoetste rubrics (zie bijlage 3) . 
Naast deze beoordeling zijn ook de bijzonderheden per logboek vastgelegd. De resultaten 
samengevoegd in figuren en worden besproken in het volgende hoofdstuk: Resultaten. 
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Instrumenten	
Het meetinstrument bestaat uit twee opdrachten die de leerlingen in les hebben moeten 
uitvoeren (zie bijlage 1 en 2). Hoewel de opdrachtomschrijving en de uitvoeringsmethode 
verschillen zijn de vragen die gesteld worden in beide opdrachten hetzelfde. Door beide 
opdrachten te voorzien van de zelfde inhoud kunnen later de resultaten vergeleken worden. 
 
Hier volgen de vragen: 

- Wie ben jij en wat is jou rol binnen de groep? 
- Wat heb jij gedaan in de afgelopen lessen? 
- Welke uitdagingen ben je tegengekomen bij het uitvoeren van de opdracht en bij 
de samenwerking? 
- Hoe heb je deze uitdagingen overwonnen? 
- Wat heb je van dit project geleerd? 

 
Dit zijn vijf vragen waarin leerlingen stapsgewijs nadenken over het project en hun rol in het 
project. De vijf vragen bouwen op naar de laatste vraag: Wat heb je geleerd. Vervolgens 
zijn deze vragen omgeschreven naar een creatieve en zakelijke schrijfopdracht, zie bijlage 
1 en 2 voor de opdrachten. 
 
De opdracht van het zakelijke logboek wordt zeer kort ingeleid met een uitleg. Vervolgens 
worden de vijf vragen op een neutrale en zakelijke manier gesteld. Deze methode lijkt veel 
op reguliere logboeken zoals deze binnen het vak O&O worden gemaakt (zie bijlage 1). 
 
Bij de creatieve opdracht (zie bijlage 2) krijgen leerlingen de taak om hun ervaring bij O&O 
te vertellen als een avontuurlijk verhaal. Het verhaal dat geschreven moet worden kan alles 
zijn en het gebruik van metaforen wordt gestimuleerd. Naast de inhoud kan ook de vorm 
gekozen worden, zo kan het verhaal worden uitgeschreven of getypt, ze mogen er bij 
tekenen of er een gedicht van maken. De regel is wel: Het verhaal is een weerspiegeling 
van de werkelijkheid. De vijf gestelde vragen in de opdracht moeten naar waarheid 
beantwoordt worden en gaan de rol van de leerlingen in het O&O project. Deze opdracht is 
mondeling toegelicht met een voorbeeld verhaal door de docent. De vijf vragen zijn 
herschreven om beter te passen in het format van een verhaal. Het stellen van deze vijf 
vragen werkt enigszins sturend op het creatieve proces van de leerlingen. Wij hebben hier 
echter voor gekozen zodat wij de logboeken later beter konden vergelijken. 

Analyse 
Kember (2008) heeft een coderingssysteem ontwikkeld voor het analyseren van het niveau 
van reflectie. Dit systeem bestaat uit vier categorieën: Non-reflection, understanding, 
reflection en critical reflection. Wij hebben deze verdeling gebruikt bij het maken van ons 
analyse-instrument: de rubrics (zie bijlage 3). We hebben gekozen voor de rubrics als 
leidraad omdat met deze methode de verschillende niveaus van reflecties concreet kunnen 
worden beschreven en objectief beoordeeld. De vier categorieën hebben wij meetbaar 
gemaakt door middel van informatie uit het onderzoek van Kember (2008). De indicatoren 
voor het reflectieniveau ‘begrip’ zijn bijvoorbeeld: 



11 
 

Begrip: 
Kennis over onderwerp aantoonbaar. De leerling laat zien dat: 
- Hij / zij kennis bezit over de uitgevoerde activiteit. 
- Geen persoonlijke ervaring en / of kennis van buiten de activiteit in de tekst betrekt. 
- Afhankelijk van de door de docent aangereikte kennis. 

 
Mogelijke indicatoren: 
- Gebruik begrippen 

 
In de hokjes van de rubrics zullen we de tekst kopiëren waaruit dat type analyse blijkt, de 
andere hokjes laten we leeg. Onder de rubrics zal een toelichting gegeven worden waarin 
de onderbouwing voor de plaatsing op de plek in de rubrics wordt gegeven. Zie bijlage 4 
en 5 voor twee voorbeeldanalyses. 
 
Betrouwbaarheid	

Om te controleren of beide onderzoekers de rubrics op dezelfde manier gebruiken, zijn 
door beide onderzoekers twee logboeken geanalyseerd op basis van de rubrics. Deze 
analyses zijn vervolgens naast elkaar gelegd en besproken. Opvallend was dat 
onderzoeker 1 de creatieve schrijfopdracht hoger had ingeschaald dan onderzoeker 2. Het 
verschil kwam door in de interpretatie van de producttekst bij de creatieve opdracht. 
Onderzoeker 2 wist wat de uitwerking van de opdracht was, hierdoor kon hij aangeven dat 
de gebeurtenissen in het logboek niet paste bij het werkelijke product. De beschrijving van 
het gemaakte project (op dat punt) kwam niet overeen met de beschrijving in het creatieve 
logboek. Deze kwetsbaarheid lijkt minder in de zakelijke opdracht te zitten, omdat deze 
opdracht minder de fantasie prikkelt. De zakelijke logboeken waren vergelijkbaar 
geïnterpreteerd. Besloten is om onderzoeker 2 de creatieve logboeken te laten analyseren 
en onderzoeker 1 de zakelijke logboeken vanwege de redenen in bovenstaande analyse; 
onderzoeker 2 weet of de leerlingen te ver in hun fantasie in hun schrijven zijn of dat het 
daadwerkelijk een beschrijving van het gebeurde is. Soms blijkt het reflectieniveau tussen 
twee categorieën te vallen. Hier is besloten om de tekst in de rubrics onder twee 
categorieën te laten vallen. Dit wordt ook in de resultaten meegenomen.  
 
Bij de eerste proefanalyse bleek een verschil te zitten in reflectie op product en proces. 
Namelijk, de productbeschrijving geeft vooral een reflectie op: de opdracht, de leerinhoud 
van het project en het maken van het uiteindelijke product. De procesbeschrijving focust op 
samenwerking, planning en doorzettingsvermogen. 
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Resultaten 
In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van ons onderzoek per deelvraag. We 
bespreken de resultaten aan de hand van verschillende schema’s en inhoudelijke resultaten 
van leerlingen. In dit hoofdstuk zullen we niet op elk resultaat onafhankelijk ingaan, voor een 
voorbeeld van een gedetailleerde analyses kunt u de bijlage 4 inzien. We zullen wel enkele 
voorbeelden uitlichten van verslagen met opvallende of juist gemiddelde resultaten. 
 
In het eerste deel bespreken we of we kunnen spreken van een bepaald niveau van 
aanvang van zelfreflectie van leerlingen, volgens literatuur en de eerste test. In het tweede 
deel gaan we dieper in op de resultaten van de analyses van de logboeken. We 
onderscheiden hier het verschil in de weergave van de zakelijke en creatieve logboeken, 
verschillen bij jongens en meisjes, en voorkeur voor talig en niet-talig. Tot slot bespreken we 
in hoeverre de schrijfstijlen stimuleren tot een hoger weergaveniveau van reflectie.  
 

Welk	niveau	van	zelfreflectie	bereikt	een	leerling	in	de	onderbouw	VWO?	
 
In deze paragraaf beschrijven we eerst wat de literatuur zegt over het vermogen tot reflectie 
van leerlingen op de middelbare school. Vervolgens analyseren we de behaalde resultaten 
van de twee onderzoeksgroepen bij het eerste meetmoment. 
 

Welk	niveau	van	zelfreflectie	bereikt	een	leerling	in	de	onderbouw	volgens	
literatuur?	
 
In het onderzoek van Furman wordt niet specifiek gesproken over een haalbaar 
reflectieniveau, maar wel over het vermogen van 12 – 14 jarige om te kunnen reflecteren 
(2008).  
 
Recentelijk is veel neurologisch onderzoek gedaan naar de hersenontwikkeling. Uit 
onderzoekt blijkt dat de frontale cortex langzamer ontwikkeld dan vooraf werd aangenomen. 
Die ontwikkeling kan wel 24 tot 25 jaar duren. De frontale cortex is onder andere 
verantwoordelijk voor zelfreflectie (Woltring, 2008). Maréchal-van Dijken geeft dit als de 
verklaring waarom jongeren op vroege leeftijd moeite hebben met zelfevaluatie. Jolles zegt 
dat “de adolescent soms tegen zichzelf moet worden beschermd omdat het vermogen tot 
‘zelfevaluatie’ nog niet goed is ontwikkeld. Veel onderzoek toont aan dat het hersensysteem, 
dat ons in staat stelt om emotionele en sociale afwegingen te maken, (veel) later is uitgerijpt 
dan het systeem dat verstandelijke beslissingen neemt”. (Jolles, 2011, zoals geciteerd in 
Maréchal-van Dijken, 2012) 
 
Voor jongeren is het dus lastiger om te reflecteren. Ook is er een verschil tussen meisjes en 
jongens. De hersenen van meisjes zijn eerder gerijpt en meisjes zijn gewetensvoller dan 
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jongens. Jongens daar tegenover zijn meer ondernemingslustig en overschatten zichzelf 
snel. Jongeren van 12 tot 14 kunnen dus wel reflecteren maar zullen er regelmatig moeite 
mee hebben. (Maréchal-van Dijken, 2012) 

Welk	niveau	van	zelfreflectie	heeft	de	onderzoeksgroep	bij	aanvang?	
 
In december 2015, vlak voor de kerstvakantie, hebben beide onderzoeksgroepen de 
opdracht voor het eerst uitgevoerd in de les. Zij waren op dat moment halverwege hun 
project dat ongeveer 8 tot 10 weken duurde. De leerlingen in beide klassen hebben dit jaar 
nog niet eerder een reflectieverslag op deze manier geschreven. 
 
Onderzoeksgroep	Z	(Zakelijk)	

Bij aanvang had onderzoeksgroep Z een productreflectieniveau tussen non-reflectief en 
begrip-reflectief in. Hierbij valt het grootste deel tussen non-reflectief en begrip. De 
procesreflectie van onderzoeksgroep Z had een grotere spreiding, zoals zichtbaar is in 
figuur 1. De verslagen bereiken geen hoger reflectieniveau dan reflectief. De verslagen van 
Z4a en Z9a worden met elkaar vergeleken om te verduidelijken waar het verschil in deze 
reflectieverslagen ligt. 
 

 
figuur 1: Analyse Z1a t/m Z10a rubrics 

 
Opvallende resultaten heeft het verslag van Z4a, deze scoort non-reflectief op beide 
gebieden. Uit de tekstanalyse product blijkt dat de leerling kennis heeft gemaakt met 
bepaalde begrippen, maar hieruit blijkt niet of de leerling de betekenis van deze begrippen 
begrijpt, daarnaast voegt deze geen persoonlijke ervaringen toe. Daarnaast blijkt niet 
wanneer bepaalde kwaliteiten in een proces ingezet moeten of kunnen worden.  
 
Quote Z4a:  
‘Mijn kwaliteiten zijn dat ik goed kan overleggen en dingen regelen. Ik zet mijn kwaliteiten in 

wanneer dat nodig is.’ 
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Het verslag Z9a heeft gemiddeld de hoogste score behaald bij de eerste versie. In dit 
verslag noemt de leerling enkele activiteiten die kenmerkend zijn voor dit project, door 
middel van persoonlijke ervaringen geeft hij aan hoe hij problemen heeft opgelost. Hij geeft 
echter niet aan in hoeverre deze aanpak heeft geholpen.  
 
Quote Z9a: 

‘Mijn kwaliteiten zijn overleggen, en zorgen dat iedereen aan zijn werk gaat. Ik heb ze 
gebruikt als het even niet serieus of goed ging. […] Soms luisteren mensen niet naar mijn 

mening. […] Ik ga goed proberen te overleggen.’  
 

De leerling geeft aan waar zijn kwaliteiten liggen, in welke situatie dit is ingezet. Hij geeft 
ook aan wat er lastig is geweest. De leerling geeft een vooruitblik, maar onderbouwt niet 
precies hoe en waarom hij dat gaat doen. 
 
Het grote verschil tussen deze verslagen is dat verslag Z4a wel de kwaliteiten en activiteiten 
noemt, maar niet aangeeft in welke situatie hij deze inzet. Het verslag Z9a gaat hier wel 
dieper op in en onderstreept dit door aan te geven wat hier lastig aan is.  
 
Onderzoeksgroep	C	(Creatief)	

Bij onderzoeksgroep C is de spreiding tussen reflectieniveaus zowel bij de productreflectie 
als de procesreflectie groot, zoals zichtbaar is in figuur 2. Bij de productreflectie vallen de 
meeste logboeken tussen begrip en (kritisch) reflectief. Het grootste deel van de 
procesreflecties scoort tussen reflectief en kritisch reflectief. Gemiddeld scoren binnen de 
creatieve verslagen de reflecties op proces hoger dan op product. Enkele leerlingen scoren 
juist richting non-reflectief.  
 

 
figuur 2: Analyse C1a t/m C10a rubrics 

 
De leerling die verslag C9a zou schrijven klapte dicht nadat de opdracht was gegeven. 
Deze leerling wist zich geen raad met de opdracht en werd door zijn onvermogen om iets te 
bedenken zelfs verdrietig.  
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Verslag C1a heeft het grootste verschil in reflectieniveau op product (begrip) en proces 
(kritisch reflectief). Op gebied van productreflectie toont de leerling begrip voor activiteiten 
en geleerde termen en licht deze activiteiten toe. Echter wordt er niet gereflecteerd op deze 
handelingen. Op gebied van proces geeft de leerling de eigen fouten in het proces toe; de 
ideeën die hij opperde waren onrealistisch en te fantasierijk waardoor de groep de input 
negeerde.  
 
Quote C1a: 
 ‘1 vogeltje,[…] kreeg onrealistische, maar toch creatieve ideeën. Deze werden hoe dan ook 

niet uitgevoerd. De andere 2 vogels gingen serieus te werk met het bouwen, het resultaat 
was fantastisch.’ 

 
Hieruit blijkt dat de leerling merkt dat wanneer er te onrealistische ideeën komen, 
groepsleden niet meer met je samenwerken. De leerling geeft ook aan dat de andere twee 
dus het uiteindelijke plan hebben gemaakt. 
 
Reflectieverslagen C2a scoort hoog op de reflectieniveaus van zowel product als proces. In 
onderstaande tekst lichten wij de analyse van C2a toe.  
 
Quote C2a:  

‘Ze begonnen meteen met brainstormen. […] Onder het schetsen waren de dolfijn en de 
walvis begonnen aan het moodboard. De parel prinses keek er kritisch naar en plakte het 

op en ze rustten even. […] Ze wist dat er plastic flessen op stranden lagen, maar niet 
zoveel. Ook zag ze dat een schildpad in de zee verstrikt was in een plastic netje. Ze hielp 
hem uit het netje en zo kwam ze op een idee: Ze zouden in plaats van de schelpenketting 

een plastic flessen ketting maken.’ 
 
In deze tekst koppelt de leerling op productbeschrijving de opdracht aan de persoonlijke 
kennis en ervaringen. Deze informatie wordt gebruikt om over het probleem na te denken en 
tot een oplossing gekomen. Er is geen omslag in denkpatroon, maar er is duidelijke en meta 
niveau van beredeneren. 
 
Quote C2a: 

Ze begonnen te ruziën en werden boos op elkaar, achteraf hadden ze allebei spijt en 
maakte ze het goed met een knuffel. Uiteindelijk lukte ze het om het eens te worden, 
doordat ze allebei een beetje van hun ideeën afzagen: als je ergens niet uitkomt met 

iemand: sluit een compromis, dus geef allebei een paar ideeën op en maak samen een 
nieuw idee. 

 
Op gebied van procesbeschrijving beschrijft de leerling over het sluiten van een 
compromis. De leerling beschrijft hier een probleem uit eigen ervaring. Daarnaast geeft de 
leerling in de tekst aan hoe dergelijke problemen beter opgelost kunnen worden. Uit de 
tekst blijkt dat de leerling ziet wat er fout is gegaan, wat er anders moet gebeuren de 
volgende keer en begrijpt wat compromissen sluiten betekent. 
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Conclusie	

Als we de twee onderzoeksgroepen vergelijken zien we dat beide onderzoeksgroepen 
verschillende reflectieniveaus laten zien bij de nulmeting. De weergave van de 
reflectieniveaus van onderzoeksgroep Z is lager dan bij onderzoeksgroep C op zowel 
product als proces. Hierbij liggen de resultaten van onderzoeksgroep Z dicht bij elkaar. De 
resultaten van onderzoeksgroep C hebben een grotere spreiding. 
 

Op	welke	manier	heeft	de	schrijfvorm	invloed	op	het	weergaveniveau	van	
zelfreflectie?	
 
In de volgende paragrafen vergelijken we de verschillende schrijfvormen en het weergave 
niveau van zelfreflectie op beide meetmomenten. Hierbij zullen we eerst ingaan op de 
zakelijke schrijfvorm, en vervolgens op de creatieve schrijfvorm. In beide paragrafen 
bespreken we aan de hand van verschillende voorbeelden op welke manier de weergave 
beïnvloed wordt door de schrijfvorm.  Daarna zullen we ingaan op de vraag of er een 
verschil zichtbaar is bij de weergave op basis van geslacht (j/m), en voorkeur voor talig of 
niet-talig. Tot slot beschrijven we in hoeverre de schrijfvorm een hoger reflectieniveau 
stimuleert. 

Welk	effect	heeft	een	zakelijke	schrijfvorm	op	de	weergave	van	zelfreflectie?	
 
In deze paragraaf bespreken we de geanalyseerde data op basis van de weergave. Hierbij 
kijken we naar besproken thema’s: individuele kwaliteiten, product- en procesbeschrijving. 
We vergelijken hier het type schrijfstijl en het detail- en succesniveau van de beschrijvingen. 
 
 

 
Figuur 3: Analyse Z1a,b t/m Z10a,b rubrics 
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Thema:	individuele	kwaliteiten		

Op het gebied van positie in de groep beschrijven de logboeken uit de zakelijke 
onderzoeksgroep vaak de kwaliteiten en eigenschappen van zichzelf. Hierbij wordt niet 
gekeken naar de kwaliteiten van de leerlingen ten opzichte van andere leerlingen, maar een 
opsomming gegeven van kwaliteiten en vaardigheden die worden toegelicht aan de hand 
van het onderstaande voorbeeld. 
 
Quote Z2b: 
‘Ik weet van mezelf dat ik goed ben in dingen organiseren en plannen, deze kwaliteiten heb 
ik dan ook toegepast: ik heb ervoor gezorgd dat er op ELO een mappen systeem ontstond 
en dat er geen onnodige bestanden op stonden. Ook heb ik een stukje van het projectplan 

gemaakt en de planning.’ 
 
Uit het verslag Z2b blijkt dat de leerling kwaliteiten heeft binnen organiseren en plannen. Dit 
wordt onderbouwd door een opsomming van de taken die de leerling heeft gedaan 
gedurende dit project, met betrekking tot deze kwaliteiten. De waarde hiervan wordt niet 
genoemd, of in hoeverre dit goed is gedaan en wat er de volgende keer anders moet op dit 
gebied. 
 
Thema:	productbeschrijving	

Op het gebied van product beschrijven de verslagen voornamelijk een opsomming van wat 
er is gedaan om tot het product te komen. Hierbij wordt meestal niet ingegaan op de 
kwaliteit die geleverd is of de gestelde eisen. Quote Z3b is hier een voorbeeld van, er wordt 
wel gezegd wat gedaan is, maar niet of dit voor een beter product zorgt. Quote Z5b geeft 
juist wel aan op detailniveau waardoor het product meer succesvol werd. 
 
Quote Z3b: 

‘Tijdens dit project heb ik veel informatie opgezocht een groot deel van die informatie zat 
ook in het filmpje. […] Ik heb ook geleerd hoe je een filmpje maakt. En ik heb geleerd wat 

de zandmotor is en hoe de zandmotor werkt.’ 
 
Het verslag Z3b beschrijft de bijdrage aan het eindproduct (filmpje) met betrekking tot 
kennis. Daarnaast geeft de persoon aan dat hij weet wat de zandmotor is en hoe hij werkt. 
Echter blijkt niet uit de tekst of de leerling dit daadwerkelijk weet, wat voor kennis er is 
opgezocht en of dit klopt met de van te voren gestelde vragen of eisen. 
 
Quote Z5b: 
‘Ik heb veel handige ideeën bedacht, zoals met de stopmotion met zand heb ik bedacht dat 

het handig is om het in vorm te krijgen met kwastjes. Eerst hebben we het met papier 
geprobeerd, maar dat ging niet zo soepel. Toen gingen we het met zand proberen en dat 

ging een stuk beter en het was nog mooier ook!’ 
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De leerling geeft in de tekst de ontwikkeling van zijn product aan; het maken van een 
stopmotion. Hierbij wordt gezegd dat ze het eerst op een andere manier wilden doen, maar 
dat dit niet goed lukte. Vervolgens geeft hij aan hoe ze het probleem hebben opgelost. 
Hieruit blijkt dat de leerling kritisch naar het product en de ontwikkeling hiervan heeft 
gekeken. 
 
Thema:	procesbeschrijving	

Op het gebied van procesbeschrijving scoren de meeste verslagen een hoger 
reflectieniveau dan op productbeschrijving. Het gros van de verslagen heeft een 
reflectieniveau op proces rond het niveau ‘reflectief’, met enkele uitschieters op non-
reflectief1. In onderstaande quote Z3b wordt toegelicht op welke manier het proces in detail 
weergegeven is en hoe problemen overwonnen zijn. 
 
Quote Z3b: 
‘In mijn groepje zijn we wel tegen de samenwerking aangelopen waardoor ik aan het begin 

van het project ook niet goed communiceerde, en sommige andere dingen eerst ook 
minder liepen. Omdat ik en mijn groepje doorhadden dat dit niet ging werken, als oplossing 
zijn we rond de tafel gaan zitten en hebben we genoemd wat er beter kon ook bij jezelf. Ik 
zij [zei] dat ik meer mijn best zou doen om beter te communiceren uiteindelijk ging dit ook 
beter. Ik heb in dit project geleerd dat een project alleen lukt als je goed communiceert en 

samenwerkt binnen je groepje.’ 
 
Uit het verslag Z3b blijkt dat er een procesmatig probleem was binnen de samenwerking 
(communicatie). De leerling geeft duidelijk aan welke concrete stappen er ondernomen zijn 
om dit te verbeteren. Uit de tekst blijkt dat er een verandering in handelen en denken is 
gekomen gedurende het project, de leerling heeft namelijk geleerd dat een project alleen 
lukt als je goed communiceert en samenwerkt.  
 
Conclusie	

De weergave van de zakelijke schrijfvorm is helder en concreet, maar heeft tegelijkertijd een 
vorm van abstractie. Er worden namelijk veel mooie woorden gebruikt, zonder dat de 
betekenis hiervan wordt gegeven. Het kan dus zijn dat voor de leerling een term als 
‘samenwerking’ iets anders inhoudt dan hoe dat voor de docent betekent. De leerling geeft 
concreet aan welke kwaliteiten en vaardigheden belangrijk zijn, welke taken zijn gedaan, 
maar bij de meeste verslagen ontbreekt een uitleg over de toepassing in kwaliteitsniveau. 
  	

                                                            
1 Over deze specifieke gevallen wordt het verband toegelicht in de volgende paragraaf; verschil in weergave 
reflectieniveau tussen jongens en meisjes.  
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Wat	voor	effect	heeft	een	creatieve	schrijfvorm	op	de	weergave	van	zelfreflectie?	
 
In deze paragraaf bespreken we de geanalyseerde data op basis van de weergave. Hierbij 
kijken we naar besproken thema’s: groepssamenstelling, product- en procesbeschrijving. 
We vergelijken hier het type schrijfstijl en het detail- en succesniveau van de beschrijvingen. 
 

 
figuur 4: Analyse C1a,b t/m C10a,b rubrics 

 
Thema:	groepssamenstelling	

Leerlingen gebruiken in hun teksten veel metaforen, die niet altijd goed te begrijpen zijn. 
Het zou kunnen dat leerlingen een diepere betekenis met een metafoor hebben bedoeld, 
maar het kan ook zijn dat dit niet waar is en ze het gewoon leuk vonden om hun fantasie de 
vrije loop te laten. Onderstaande quotes over groepssamenstelling motiveren deze 
bevinding.  
 
Quote C4a: 
‘Onze vier Helden waren: Stan de Denker, Jeroen de Bouwer, Floortje de Creative en Robin 

de Ontwerper.’ 
 
Quote C4b: 

Daarom werd Stan ook wel de Denker genoemd. Hij had een team waarin Robin de 
Tekenaar, Floortje fantasia en Jeroen de bouwer. 

 
Bij verslag C4a hebben de leerlingen duidelijk een rol binnen het team: denker, bouwer, 
creatieveling en ontwerper. Deze rollen zijn helder geformuleerd. In het volgende verslag, 
C4b heeft één leerling een andere toevoeging gekregen: tekenaar in plaats van ontwerper. 
Dit kan betekenen dat de schrijver de rol van ontwerper anders is gaan zien, of dat hij de 
leerling anders is gaan zien. 
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Quote C6b: 
‘Op een dag gingen Bril smurf, Lol smurf, Smurfin en Baby smurf samen een verblijf voor 

hun maken.’ 
 
Quote C8b: 

‘Superkonijn hield van aarde, Egel hield van vuur, Eekhoorn hield van de lucht en 
IJsbeertje hield van water.’ 

 
Andere verslagen hebben een minder directe weergavevorm. Zoals C6b de rollen verdeeld 
door middel van smurfen; brilsmurf, lolsmurf, smurfin en babysmurf. De leerling heeft ieder 
groepslid een bepaald karakter toegewezen, en bij deze herkenbare karakters hebben de 
meeste mensen dezelfde associatie. Nog abstracter is het verslag C8b, waarbij zowel 
dieren als elementen aan karakters gekoppeld worden. Deze metaforen staan open voor 
interpretatie. Het kan dus zijn dat deze leerlingen hiermee een hoog reflectieniveau 
weergeven (hun eigen positie in de groep), maar het kan ook zijn dat zij dit niet bewust 
hebben gedaan. 
 
Thema:	productbeschrijving	

De beschrijvingen van de producten zijn vaak beeldend en gedetailleerd. Hierbij worden 
vaak wensen of ideeën vanuit een brainstorm geopperd. Of de producten daadwerkelijk zo 
zijn geworden, is soms de vraag. Door middel van onderstaande voorbeelden zal dit 
toegelicht worden. 
 
Quote C1b: 

‘De kikker had bijvoorbeeld zijn eigen vijver erin kunnen make[n], het schaap had een 
weide op het balkon, de vis had een waterdicht huis en de aap had eindelijk een 

persoonlijke klimplek. Nadat iedereen tevreden was met zijn ontwerp, ging iedereen een 
maquette op schaal maken. […] Er werd overlegd wie het hoogste en wie het laagst ging 

wonen. Vervolgens werden de huizen stap voor stap gebouwd. […]Al snel voelden ze zich 
thuis in hun eigen huis en genoten ze van het uitzicht op uitgestrekte bossen die kilometers 

lang waren. Als de zon scheen kon je de bomen goed zien wegglippen in de horizon.’ 
 
In verslag C1b willen de verschillende karakters verschillende eigenschappen in hun 
ontwerp. Die ontwerpen zijn los van elkaar ontworpen, vervolgens samengevoegd en in een 
maquette gezet. Tot slot wordt de kwaliteit van het ontwerp beeldend beschreven.  
 
Quote C7b: 
‘Mooi plekje in het bos gevonden waar ze op heel veel dingen kunnen besparen op stroom 

bijvoorbeeld door hun zonnepanelen, en ze moeten hun eigen eten verbouwen in plaats van 
dat ze het in de winkel gaan kopen besparen ze ook heel veel geld.’ 

 
De leerling geeft aan in de beschrijving inhoudelijk aandacht aan het thema duurzaamheid 
en de mogelijke voordelen van een toepassing hiervan.  
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Thema:	procesbeschrijving	

De leerlingen beschrijven hun proces aan de hand van een verhaal of avontuur. De 
verschillende karakters spelen hierin een hoofdrol en voor de echte obstakels die zij 
tegenkomen wordt een metafoor gebruikt. 
 
Quote C6a: 

‘Het was wel lastig want het moest allemaal bij elkaar passen maar elk biggetje had een 
andere smaak. en één biggetje was soms even heel druk en deed even iets anders de 

biggetjes vroegen of de wolf bij hun wou wonen.[…] het levensmotto is: werk samen maakt 
niet uit met wie!!’ 

 
In de verschillende beschrijvingen wordt soms samenwerking en beslissingen nemen als 
obstakel genoemd. C5b is daar een voorbeeld van. Hier geeft de leerling aan dat het 
probleem was dat iedereen een andere smaak had, en dat niet iedereen meewerkt. Ze 
hebben met iemand anders samengewerkt en geven aan door middel van een levensmotto 
dat je met iedereen moet samenwerken. 
 
Quote C7b: 

‘Ze zijn nu bezig met hun huisjes te bouwen en het lukt allemaal heel goed behalve bij 
lolsmurf. Hij heeft geen idee hoe hij zijn huisje kan maken, dus daarom gaat hij de hele tijd 

spelletjes spelen op zijn chrome book. Dat heeft hij de hele tijd gedaan toen de rest 
allemaal ideeën aan het bedenken was en de ontwerpen aan het maken. Dus toen ze de 
tekeningen gingen ontwerpen had lolsmurf niks om te maken. Toen heeft hij heel snel een 
tekening gemaakt en is daar mee beginnen te bouwen. Uiteindelijk is hij steeds beter mee 

gaan doen en daar was de rest wel blij mee.’ 
 
In deze tekst geeft de leerling duidelijk aan dat het proces van een andere leerling storend 
is. ‘Lolsmurf’ in dit geval is een metafoor voor de leerling die alleen maar spelletjes speelt, 
terwijl andere leerlingen specifieke onderdelen van de opdracht deden. De leerling geeft 
aan dat deze persoon uiteindelijk toch is gaan werken en dat dit effect had op de hele 
groep.  
 
Conclusie	

De creatieve schrijfwijze zorgt voor veel details in de beschrijving van samenwerking (door 
middel van groepsrollen), en de beschrijving van proces en product. Door middel van deze 
schrijfwijze komt een zwakte naar voren dat de teksten niet altijd juist geïnterpreteerd 
kunnen worden door de docent of onderzoeker. Het is voor de docent of onderzoeker niet 
altijd mogelijk om de betekenis van de tekst letterlijk te nemen, omdat een groot deel aan 
fantasie en metaforen geïnterpreteerd moet worden. Hierdoor is het altijd mogelijk dat een 
tekst verkeerd wordt geïnterpreteerd of dat er meer achter gezocht wordt dan eigenlijk mee 
bedoeld is. Tegelijkertijd zijn er leerlingen die door hun verhaallijn niet meer representatief 
schrijven. In plaats van metaforen worden er beschrijvingen gegeven die beter in het 
verhaal passen, en niet meer in de beschrijving van de werkelijke gebeurtenis.  
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Is	er	een	verschil	zichtbaar	in	de	weergave	van	zelfreflectie	bij	jongens	en	
meisjes?	
 
De reflectieniveaus van de verslagen van onderzoeksgroep zakelijk is voor zowel jongens 
als meisjes redelijk evenredig verdeeld.  
 

 
figuur 5: Analyse Z1a,b t/m Z10a,b, op basis van geslacht (j/m) rubrics 

 
In figuur 5 valt op dat de vier reflectieverslagen Z4, Z5a, Z8a en Z10a, alle vier rond non-
reflectief scoren op proces. Deze vier verslagen komen overeen dat het door vier jongens 
geschreven is, dat het om de eerste keer schrijven van een verslag ging en dat deze 
oefening niet werd meegenomen in een eindbeoordeling. 
 
Quote Z8a: 

‘[Uitdaging:] Om met meiden samen te werken. [Geleerd:] Overleggen en … met meiden 
samenwerken. [Volgende keer:] Liever niet met meiden in een groepje en beter 

consenteren [concentreren].’ 
 

De leerling die het verslag Z8a schreef, schreef over zijn samenwerking met meisjes. Hij 
geeft aan dat hij dit een uitdaging vindt, dat hij dit geleerd heeft, maar volgende keer toch 
niet in een groepje met meisjes wilt samenwerken. Deze tekst geeft dus aan dat hij 
samenwerken met meisjes dus eigenlijk niet heeft geleerd, anders zou hij volgende keer 
juist met meisjes willen samenwerken.  
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figuur 6: Analyse C1a,b t/m C10a,b, op basis van geslacht (j/m) rubrics 

 
Uit figuur 6  blijkt dat de reflectieniveaus van de verslagen van onderzoeksgroep creatief 
een grotere spreiding heeft tussen de kwaliteit van de verslagen tussen jongens en meisjes. 
Uit de analyse blijkt dat geen enkele jongen het niveau kritisch reflectief heeft behaald op 
het gebied van procesbeschrijving, terwijl maar liefst vier meisjes dit wel hebben gehaald. 
De meeste jongens blijven hangen op het niveau reflectief.  
 
De enige kritische reflectie op het gebied van productbeschrijving is dan wel weer door een 
jongen geschreven. Bij het reflectieniveau op product is de spreiding bijna normaal 
verdeeld over de verschillende niveaus door de jongens. Terwijl hier de meeste meisjes hier 
een piek hebben op begripsniveau en op de tweede plek reflectief niveau.  
 
Quote C9b: 

‘een maketten [maquette] van een huis maken. de muren waren te klijn [klein]…gelukkig 
had meneer van der m[e]ijden ons geholpen met snel en makkelijk de muren opnieuw te 

maken. de precisie was wel heel moeilijk want ik werk nooit heel precies. maar uit eindelijk 
ging alles toch goed.’ 

 
In deze tekst geeft de leerling aan dat hij vindt dat hij nooit precies werkt en dat hij dus 
moeite heeft met de precisie. Door deze eigenschap merkt hij dat een maquette maken 
lastig is en hij hierdoor iets opnieuw moest doen. Wanneer hij hulp accepteert kan hij toch 
snel dit probleem oplossen. In deze tekst geeft deze jongen het verband aan tussen zijn 
minder sterke punten en het effect op zijn werk.  
 
Conclusie	

Samengevat is er vanuit deze gegevens geen eenduidig verband tussen de weergave van 
de zelfreflecties binnen de twee onderzoeksgroepen en het geslacht van de auteur. Wat 
opvalt in de figuren is dat zowel binnen de onderzoeksgroep zakelijk als creatief de jongens 
gemiddeld lager scoren op het reflectieniveau van proces. Bij de productreflectie is de 
spreiding van niveaus te groot om hier een eenduidige uitspraak over te doen.  
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Is	er	een	verschil	zichtbaar	in	de	weergave	van	zelfreflectie	bij	leerlingen	met	een	
voorkeur	voor	talige	of	niet‐talige	vakken?	
 
In deze paragraaf worden de figuren vergeleken van de verslagen van de leerlingen met 
voorkeur voor talig en niet-talig.  
 
De verslagen Z1 t/m Z5 en C1 t/m C5 zijn geschreven door leerlingen met een voorkeur 
voor talen. In de onderstaande tabellen zijn de analyses door middel van de rubric 
uiteengezet in de tabellen. Zichtbaar in zowel onderzoeksgroep zakelijk als creatief is dat 
de spreiding van niveaus in deze groepen groot is. Bij zowel de reflectieniveaus op product 
als op proces zijn de resultaten gespreid.   
 

 
figuur 7: Analyse Z1a,b t/m Z5a,b en C1a,b t/m C5a,b, talig, rubrics 

 
De verslagen Z6 t/m Z10 en C6 t/m C10 zijn geschreven door leerlingen met een voorkeur 
voor niet-talig. Eerst vergelijken we de figuren van de creatieve logboeken van de voorkeur 
voor talig en niet-talig. Vervolgens vergelijken we de figuren van de zakelijke logboeken van 
de voorkeur voor talig en niet-talig.  
 

 
figuur 8: Analyse Z6a,b t/m Z10a,b en C6a,b t/m C10a,b, niet-talig, rubrics 
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Wanneer de tabellen voor de creatieve logboeken talig en niet-talig vergeleken worden, valt 
op dat de leerlingen met een voorkeur voor niet-talig in het creatieve logboek gemiddeld 
een hogere weergave van het reflectieniveau hebben dan de leerlingen met een voorkeur 
voor talig. Op de beschrijving van product zit (behalve verslag C9a2), iedereen boven 
begripsniveau, terwijl de spreiding door de leerlingen met een voorkeur voor talig van non-
reflectief naar (kritisch)-reflectief gaat. De resultaten op beschrijving van proces zitten zelfs 
voor leerlingen met een voorkeur voor niet-talig (behalve verslag C9a), tussen reflectief en 
kritisch-reflectief.  
 
Ook bij de tabellen voor de zakelijke logboeken talig en niet-talig zien we een dergelijke 
concentratie van reflectieniveaus op gebied van niet-talig bij het beschrijven van het 
proces. Waar de spreiding tussen de reflectieniveaus voor leerlingen met een voorkeur voor 
talig groot is, zien we dat de resultaten voor leerlingen met een voorkeur voor niet-talig meer 
geconcentreerd zijn. De reflectieniveaus bij de talige leerlingen spreiden tussen non-
reflectief en kritisch reflectief, terwijl de reflectieniveaus van de niet-talige leerlingen zich 
concentreren tussen begrip en reflectief. De uitzondering hierop zijn de verslagen Z8a en 
Z10a. 
 
Leerling Z10 is dyslectisch. Wanneer de logboeken gelezen worden, zien we ook dat deze 
vol staan met spelfouten. Maar wanneer we zijn groei bekijken zien we dat Z10a ingedeeld 
is tussen non-reflectief en begrip, terwijl Z10b ingedeeld is op reflectief. De dyslectische 
leerling heeft dus een opvallende groei gemaakt binnen het zakelijk schrijven. Het verschil 
hierin kan duidelijk gemaakt worden met onderstaande quotes. 
 
Quote Z10a: 

‘Veel informatie opgezocht en samen hebben we met elkaar Het [de] onderzoeksvraag 
gekozen.’ 

 
Quote Z10b: 

‘We hebben voor het onderwerp gekeken wat we konden doen met behulp van de 
informatie die we al hadden opgezocht. We hebben wat onderwerpen opgeschreven 

daarna zijn we alle vier individueel gaan stemmen [….] Met het onderwerp en de informatie 
die we al hadden zijn we wat onderzoeksvragen gaan opschrijven. We hebben gekeken bij 

welke vraag we het [de] meeste informatie konden vinden en ons ook int[e]resseerde.’ 
 

In beide verslagen wordt het proces van het kiezen van een onderzoeksvraag beschreven. 
Maar in tegenstelling tot bij Z10a, wordt bij het verslag Z10b gedetailleerd beschreven 
welke stappen er zijn ondernomen. Uit dit schrijven blijkt duidelijk dat de leerling inzicht 
heeft gehad in zijn proces en de weg naar de beslissing. Echter ook hier ontbreekt het 
succesniveau van de stappen.  
 
  	

                                                            
2 De leerling die verslag C9a zou schrijven klapte dicht nadat de opdracht was gegeven. 
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Conclusie	

Op basis van deze analyses, kunnen we voorzichtig concluderen dat de leerlingen met een 
voorkeur voor niet-talig over het algemeen een hoger reflectieniveau weergeven in hun 
reflectieverslagen bij het beschrijven van hun proces. Ook op beschrijving van product is bij 
de onderzoeksgroep creatief een hoger reflectieniveau weergegeven bij de voorkeur voor 
niet-talig. Dit laatste verschijnsel is niet zichtbaar bij de onderzoeksgroep zakelijk. 

	

Stimuleert	een	bepaalde	schrijfvorm	de	weergave	van	zelfreflectie	bij	leerlingen?	
 
In deze paragraaf beschrijven we in hoeverre een bepaalde schrijfvorm de weergave van 
zelfreflectie bij leerlingen stimuleert. Het eerste thema dat we bespreken is de motivatie 
waarmee leerlingen aan deze opdracht werken. Daarna wordt tekstmatig gekeken of bij een 
bepaalde schrijfvorm vaker in gegaan wordt op bepaalde thema’s. Vervolgens wordt het 
detail- en succesniveau beschreven. Hierbij wordt tekstmatig gekeken hoeveel details een 
leerling geeft over het proces en product. Daarnaast wordt gekeken of de leerling inziet of 
zijn bijdrage invloed heeft op de uiteindelijke waarde (het succes van het product). Tot slot 
beschrijven we welke schrijfvorm de groei van leerlingen het duidelijkst volgt. 
 
Motivatie	

Bij het uitdelen van de opdracht, was het verschil in motivatie voor het schrijven duidelijk 
merkbaar. De onderzoeksgroep creatief ging heel enthousiast aan de slag, een aantal 
leerlingen wilde zelfs de opdracht thuis afmaken. Eén leerling (C9a) klapte dicht na de 
opdracht. De opdracht gaf veel vrijheid, was persoonlijk en gaf dus weinig houvast. De 
tweede keer hadden de leerlingen van onderzoeksgroep creatief minder zin in deze 
opdracht, waardoor ze met minder aandacht eraan werkten. Ondanks deze verminderde 
motivatie, is de productbeschrijving gemiddeld van een hoger reflectieniveau dan bij versie 
a. De procesbeschrijvingen hebben een vergelijkbare spreiding, zie figuur 9.  
 

 
figuur 9: Analyse C1a t/m C10a en C1b t/m C10b, versie a en b, rubrics 

 
Bij onderzoeksgroep zakelijk kregen de leerlingen geen cijfer voor de eerste versie. Het was 
de laatste les voor de kerstvakantie. De leerlingen begrepen de opdracht slecht, er waren 
veel vragen over hoe ze het moesten opschrijven, wat kwaliteiten waren en hadden weinig 
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motivatie om hieraan te werken. Bij de tweede versie kregen de leerlingen opnieuw de 
opdracht om hieraan te werken tijdens de les, omdat zij hier wel een cijfer voor kregen, 
mochten ze het verslag thuis afmaken. Zoals zichtbaar wordt uit figuur 10, is versie b zowel 
op beschrijving van product als proces gemiddeld van een hoger reflectieniveau. Waar 
productreflectie bij versie a voornamelijk tussen non-reflectief en begrip zit, zit deze bij 
versie b tussen non-reflectief/begrip en reflectief. De procesbeschrijvingen hebben een nog 
grotere sprong gemaakt. Bij versie a liggen de procesbeschrijvingen tussen reflectieniveau 
non-reflectief en reflectief, en bij versie b tussen begrip en kritisch reflectief.  
  

 
figuur 10: Analyse Z1a t/m Z10a en Z1b t/m Z10b, versie a en b, rubrics 

 
Samengevat beïnvloedden een aantal factoren de motivatie van de leerlingen om met 
aandacht te schrijven. De creatieve schrijfopdracht heeft de leerlingen de eerste keer goed 
gemotiveerd, om zonder een cijfer als beloning, toch met aandacht en enthousiasme te 
schrijven. Hierbij zijn hogere reflectieniveaus gehaald dan bij de eerste keer schrijven van 
de zakelijke schrijfopdracht. Bij de zakelijke schrijfopdracht is de eerste keer niet beloond 
met een cijfer en de timing was vlak voor de kerstvakantie, hierdoor waren de leerlingen 
minder gemotiveerd om te werken. De tweede keer schreven zij de opdracht met meer 
aandacht, gemotiveerd door een cijfer, hier zijn duidelijk hogere reflectieniveaus 
uitgekomen. 
 
Thema’s	

In de verslagen herkennen we verschillende thema’s per onderzoeksgroep. Bij de 
onderzoeksgroep creatief beginnen ze vaak met de beschrijving van hun groep door 
middel van een metafoor. Hiermee wordt de positie in de groep aan de hand van een 
typering, (zoals smurfen of dieren) en een kwaliteit aangegeven. In de onderzoeksgroep 
zakelijk wordt ook vanuit kwaliteiten gesproken, maar juist vanuit de individuele kwaliteiten 
en hoe dit toegepast is in het project.  
 
De problemen die beschreven worden vanuit de onderzoeksgroep creatief hebben 
voornamelijk met samenwerken en beslissen te maken. Hierbij wordt in detail beschreven 
welke opties er zijn en hoe de discussie gaat.  
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Quote C2a: 
Niemand was het met elkaar eens en er ontstond ruzie: De kikker wilde graag een kleine 
vijver om in te zwemmen en te rusten, maar het schaap wilde een kleine weide om in te 
grazen. ‘Er komt geen water in het huis! En zeker geen vijver, want als ik daar met mijn 

pootjes in terecht kom...’ Zei de kat dreigend. […] Opeens kwam de kikker op een idee, hij 
zei: ‘Laten we aparte huisjes gaan maken!’ 

 
In hoeverre deze beschrijving accuraat is, is niet duidelijk. Maar het geeft wel meer inzicht 
van hoe een beslissingsproces tot stand is gekomen.  
 
De problemen die beschreven worden vanuit de onderzoeksgroep zakelijk gaan tevens 
over samenwerken en beslissen. Echter wordt dit meestal abstract beschreven. Zoals 
toegelicht door middel van het volgende voorbeeld uit Z3a; een leerling geeft aan dat 
samenwerken lastig was en dat dit opgelost is door praten. Dit geeft weinig inzicht in hoe 
deze gebeurtenis daadwerkelijk is gegaan.  
 
Quote Z3a: 
‘[uitdagingen:] Het samenwerken met de anderen leden van het groepje. [gedaan:] Ik heb 
met de andere leden van het groepje gepraat. Ik heb veel geleerd over de zandmotor en ik 

heb nog beter leren samenwerken. [volgende keer:] Nog beter overleggen met mijn 
groepsgenoten.’ 

 
Samengevat worden vergelijkbare thema’s besproken door middel van beide schrijfstijlen. 
Bij de creatieve schrijfstijl is aandacht voor de positie en taakverdeling binnen de groep, 
terwijl bij de zakelijke schrijfstijl juist wordt gefocust op de individuele kwaliteiten. Bij de 
beschrijving van problemen en uitdagingen wordt er bij beide groepen over de 
samenwerking en beslissingen maken gesproken. Hierbij is de formulering van de creatieve 
logboeken beeldender.  
 
Detail‐	en	succesniveau	

De onderzoeksgroep creatief geeft vaak een hoger detailniveau van beschrijving van 
product. Hierbij is niet altijd duidelijk in hoeverre de beschrijving waarheidsgetrouw of juist 
fantasie is. In de creatieve verslagen wordt vaak met een succesniveau afgesloten. Echter 
op het moment van schrijven waren de producten nog niet af. De geloofwaardigheid van 
het succesniveau is dus niet betrouwbaar. Een voorbeeld hiervan is onderstaande quote 
C1a. 
 
Quote C1a: 
‘De andere 2 vogels gingen serieus te werk met het bouwen, het resultaat was fantastisch. 
Ze bedankten de wandelaar en de wandelaar bedankte de vogeltjes. Ze waren allebei dik 

tevreden met hun boomhuizen.’ 
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In onderstaande quote uit verslag C8a worden de ruimtes van het ontwerp beschreven, in 
een groot detailniveau waarvan niet alles technisch haalbaar is. 
 
Quote C8a: 

‘Er was ook gewoon een woonkamer. 
En in de keuken deed de afwas zichzelf 

en kan je alles koken want in de koelkast zit alles wat eetbaar is. 
En de badkamer kon je je wassen onder de schoonste waterval ooit. 
de wc had je ook iets speciaals er zaten namelijk vissen in de wc bril. 

en we hadden helaas ook een studeerkamer jeweetwel voor huiswerk = ( 
en we hadden ook de perfecte tuin met een geweldig zwembad bubbel en bruisbad met 

een fontein waar snoep en limonade uit komt.’ 
 
In de logboeken van de onderzoeksgroep zakelijk wordt weinig inhoudelijk op het product 
ingegaan. De leerlingen moesten als eindproduct een script en een filmpje maken, maar er 
wordt meestal niet inhoudelijk op de productbeschrijvingen ingegaan. Daarnaast ontbreekt 
vaak het succesniveau van de gemaakte producten en de ondernomen stappen. Een 
uitzondering hierop is het verslag Z5b, die in abstracte zin aangeeft wat voor type filmpje is 
gemaakt en het succesniveau noemt. 
 
Quote Z5b: 

‘Ik heb een stopmotion gemaakt samen met mijn groepje en daar ben ik trots op.’ 
 
Samengevat is zowel de weergave in detail- als succesniveau hoger in de creatieve 
logboeken. Echter zijn sommige beschrijvingen niet waarheidsgetrouw; technisch 
onhaalbare voorbeelden worden gegeven en succesniveaus worden genoemd terwijl de 
opdracht nog niet afgemaakt was. Bij de zakelijke logboeken ontbreekt vaak een detail- en 
succesniveau over de productbeschrijvingen. Als het succesniveau wel wordt gegeven is 
dit vaak kort en niet onderbouwd. 
 
Zichtbare	groei	

Binnen de onderzoeksgroep zakelijk is de groei van detail in de beschrijving duidelijk te 
volgen. Het sterkste voorbeeld hiervan is het verslag Z10a en Z10b (zoals behandeld in de 
paragraaf over talige en niet-talige voorkeur, p25). In verslag Z10a wordt aangegeven dat er 
een beslissing genomen is, terwijl dit in Z10b stapsgewijs wordt toegelicht. 
 
In de creatieve verslagen is de tekststructuur niet altijd duidelijk, daarnaast worden er veel 
voorbeelden en metaforen genoemd. Omdat er veel ruis in de creatieve verslagen zit, kun je 
minder duidelijk de groei op bepaalde punten lezen. Door de duidelijke structuur en 
gerichte vraag en antwoorden van de zakelijke logboeken, zijn knelpunten duidelijker en is 
de groei gemakkelijker te volgen. 
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Conclusie	

Uit deze resultaten kunnen we voorzichtig concluderen dat de motivatie voor het schrijven 
van een logboek belangrijk is om een hoger reflectieniveau te halen. De leerlingen werden 
gemotiveerd met een ‘leuke’ schrijfvorm en wilden daardoor met aandacht hieraan werken. 
De tweede keer heeft deze opdracht minder effect. Het geven van een cijfer is dan een 
sterke motivatie om ook met aandacht aan de opdracht te werken.  
 
In de weergave wordt in de creatieve logboeken meer aandacht besteed aan de 
groepsrollen ten opzichte van elkaar en de zakelijke opdrachten meer op de individuele 
kwaliteiten gefocust. De weergave van detail- en succesniveau in de creatieve schrijfstijl is 
hoger dan bij de zakelijke schrijfstijl, maar is niet altijd betrouwbaar. Tot slot is de 
ontwikkeling binnen de zakelijke schrijfstijl gemakkelijker te monitoren dan ze creatieve 
schrijfstijl vanwege een heldere structuur en weinig ruis in de tekst.   
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8. Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten aan de hand van de overkoepelende 
onderzoeksvraag: 
 

Heeft het soort schrijfvorm van het logboek een effect op de weergave van  
zelfreflectie bij de brugklas VWO tijdens het uitvoeren van projectonderwijs?  

(bij O&O en Onderzoekend leren) 
 
We geven kort en bondig de conclusies van de verschillende deelvragen en noemen hierbij 
mogelijke interpretaties en verklaringen voor de gevonden resultaten. De gevonden 
resultaten worden hierbij gekoppeld aan de besproken literatuur. Vervolgens bespreken we 
de tekortkomingen van de studie en tot slot geven we suggesties voor docenten en 
onderzoekers die van deze studie gebruik willen maken. 
 
Motivatie	

Uit de kwalitatieve analyses kunnen we concluderen dat de aandacht waarmee de leerling 
de opdracht schrijft de weergave van het reflectieniveau beïnvloed. Leerlingen werken met 
meer aandacht aan de opdracht als zij hiervoor gemotiveerd zijn. De leerlingen werden 
gemotiveerd met een ‘leuke’ schrijfvorm en wilden daardoor met aandacht hieraan werken. 
Dit sluit aan bij de literatuur van Furman (2003/2004), die aangeeft dat deze schrijfvorm de 
verveling tegengaat. Het geven van een cijfer is dan een sterke motivatie om ook met 
aandacht aan de opdracht te werken. De logboeken waar de leerlingen meer voor 
gemotiveerd waren, hebben in dit onderzoek gemiddeld een hoger reflectieniveau bereikt. 
 
Weergave	zakelijke	schrijfvorm	

De zakelijke schrijfvorm zorgt voor een heldere en concrete formulering, maar heeft 
tegelijkertijd een vorm van abstractie. De leerling geeft concreet aan welke kwaliteiten, 
vaardigheden en acties er zijn ingezet, maar geeft geen letterlijke voorbeelden. Meestal 
ontbreken de productbeschrijvingen: er wordt slechts gezegd wat er is gemaakt, maar er 
wordt niet ingegaan op hoe het uiteindelijke product er uit ziet. Ook ontbreken details in 
beschrijvingen en het uiteindelijke succesniveau van de opdracht. Het is uit de tekst van de 
leerling vaak niet duidelijk wat de bijdrage precies is geweest en of het eindproduct voldoet 
aan de gestelde verwachtingen en wat zijn of haar invloed hierop is geweest. De leerling 
beschrijft voornamelijk objectief en zeer kort wat er is gebeurd. Dit zou verklaard kunnen 
worden omdat rechtstreeks vragen worden gesteld en de leerlingen deze direct en 
rechtlijnig beantwoorden.  
 
Weergave	creatieve	schrijfvorm	

De creatieve schrijfvorm bestaat uit veel metaforen en geeft beeldende details in de 
beschrijvingen. Vaak worden gesprekken overgeschreven en in detail een beschrijving van 
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het product gegeven. De leerling krijgt in de tekst veel vrijheid en ruimte om op dat stukje in 
te zoomen die hij zelf wilt. Hierdoor concentreert het creatieve en verhalende zich op de 
gebeurtenissen die de leerling het meest raakt. De tekst van de creatieve schrijfvorm kan 
bijna nooit letterlijk genomen worden, waardoor er een kloof kan ontstaan tussen de reflectie 
van de leerling en de betekenis die de onderzoeker of docent hieraan geeft. Niet alle 
geschreven tekst is betrouwbaar, omdat onhaalbare voorbeelden en/of succesniveaus 
worden gegeven terwijl de producten nog niet af zijn. Dit laatste kan verklaard worden 
doordat leerlingen meegenomen worden in hun fantasie en een verhaal met een einde 
willen maken. Er wordt in de opdracht gevraagd om een moraal. Leerlingen kunnen 
hierdoor het gevoel hebben dat het verhaal afgelopen moet zijn en ze dus moeten 
voorspellen hoe hun eigen proces zal eindigen.  
 
Vermogen	tot	zelfevaluatie	

Volgens de literatuur is het vermogen van zelfevaluatie nog niet goed uitgerijpt in het 
hersensysteem van jongeren. Uit de analyses blijkt dat jongeren zeker het vermogen hebben 
tot zelfreflectie tot een bepaald niveau. Dat is zichtbaar in de verschillende figuren in het 
hoofdstuk resultaten, waaruit blijkt dat de meeste reflectieverslagen een hoger niveau dan 
non-reflectief hebben. Het niveau van zelfevaluatie (kritische reflectie) wordt zelden bereikt 
in de onderzoeksgroep, dit komt overeen met de literatuur waaruit blijkt dat zelfevaluatie 
moeilijk haalbaar is voor jongeren. Wel moet opgemerkt dat de leerlingen nog weinig 
ervaring hadden in het schrijven van reflectieve logboeken.  
 
Verschil	j/m	

Uit de literatuur blijkt dat de hersenen van meisjes enkele jaren eerder gerijpt zijn dan die 
van jongens. Hieruit kan dus volgen dat meisjes eerder in staat zijn tot zelfevaluatie dan 
jongens. Uit de figuren blijkt dat zowel binnen de onderzoeksgroep zakelijk als creatief de 
jongens gemiddeld lager scoren op het reflectieniveau van proces. Dit komt overeen met 
de literatuur waaruit blijkt dat meisjes eerder in staat zijn tot zelfevaluatie dan jongens. In de 
creatieve schrijfstijl is dit verschil nog groter dan bij de zakelijke schrijfstijl. Dit zou verklaard 
kunnen worden doordat meisjes de opdracht leuker vinden en hierdoor met meer aandacht 
hebben geschreven. 
 
Talig/niet‐talig	

Uit de analyses blijkt dat de reflectieniveaus van de verslagen bij talige leerlingen erg 
verschillen. Opvallend is dat de reflectieniveaus van de verslagen van niet-talige leerlingen 
bijna gelijk zijn per schrijfstijl. We kunnen tevens voorzichtig concluderen dat de leerlingen 
met een voorkeur voor niet-talig gemiddeld een hoger reflectieniveau hebben in hun 
verslagen bij de procesbeschrijving in de creatieve schrijfvorm dan in de zakelijke 
schrijfvorm. Dit zou kunnen betekenen dat een creatieve schrijfvorm voor niet-talige 
leerlingen stimuleert om tot een hoger reflectieniveau te komen. Om hier een eenduidige 
uitspraak over te doen, raden wij verder onderzoek aan met verschillende schrijfvormen en 
een grotere onderzoeksgroep van talige en niet-talige leerlingen.  
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Discussie	

De beschrijvingen in de logboeken van de onderzoeksgroep zakelijk zijn bondig en direct.  
De leerling beantwoordt de gestelde vragen en geeft hierbij weinig context of uitleg. De 
tekst is hierdoor gemakkelijk te lezen en te interpreteren. De beschrijvingen kunnen hierdoor 
soms juist nietszeggend worden, omdat er te weinig beschreven wordt. De tekst wordt 
zonder veel emotie of gevoel geschreven. Volgens de literatuur worden meer gebieden van 
het brein aangesproken door het schrijven van een verhaal en hierdoor wordt dieper 
geleerd (Zull, 2002). De leerling legt iets van zichzelf in de opdracht waardoor het 
persoonlijk wordt. Bij deze creatieve schrijfopdracht hadden de leerlingen de vrijheid om te 
kiezen over welke gebeurtenis ze in hun proces vanuit hun eigen belevingswereld schrijven. 
Hierdoor schreven de leerlingen met meer aandacht, maar ook met meer gevoel en emotie. 
Deze emotie is van belang om dieper leren te bereiken. 
 
De logboeken van de onderzoeksgroep creatief vereisen een groot inlevingsvermogen van 
de docent of onderzoeker en de beschrijvingen zijn gevuld met ruis, beeldende 
beschrijvingen en metaforen. De docent moet veel aannames maken bij het lezen van de 
creatieve logboeken. Daarnaast is niet altijd duidelijk in hoeverre de metaforen bewust 
gekozen zijn, of gekozen zijn omdat de leerling het leuk vond om in termen van dieren of 
smurfen te schrijven. Om dit onderscheid te kunnen maken, kunnen de creatieve logboeken 
alleen beoordeeld worden als de beoordelaar zelf toeschouwer van dit proces is geweest. 
Daarnaast lijkt de fantasie soms zijn eigen weg te gaan, waardoor de leerling het proces en 
product niet meer naar waarheid beschrijft. In een vervolgonderzoek kan dit meegenomen 
worden om de opdracht scherper te maken, zodat een goede balans kan ontstaan tussen 
de fictie en realiteit. 
 
Tekortkomingen	in	de	studie	

Het analysesysteem met behulp van de rubrics is niet waterdicht. We hebben het zoveel 
mogelijk geprobeerd objectief te interpreteren. We hebben de teksten beoordeeld op basis 
van de focus (het thema), en de manier waar op dat terugkomt. Soms kan het zijn dat we te 
veel achter een uitspraak of zin hebben gezocht.  
 
Voor de onderzoeksgroep hebben we uit twee klassen, op twee verschillende middelbare 
scholen tien leerlingen geselecteerd. De onderzoeksgroep was relatief klein, hiervoor 
moeten we voorzichtig zijn met de conclusies. Een lang lopende studie waarbij meer 
verschillende groepen getest worden zal de betrouwbaarheid over de gegevens verhogen.  
 
Andere factoren dan de schrijfstijl speelden een rol tijdens de testfases. Zo is er is een 
verschil tussen de instructie van het schrijven van Za en Zb gegeven. Bij de aankondiging 
Za werd de opdracht kort en bondig geïntroduceerd. Bij de aankondiging van Zb, werd 
toegevoegd dat de antwoorden in volledige zinnen gegeven moesten worden en dat de 
leidende vragen uit de tekst gehaald moesten worden. Daarnaast was Zb onderdeel van de 
beoordeling en mocht de opdracht thuis afgemaakt worden. Za was slechts een oefening in 
de les. Deze twee factoren kan het grote verschil in kwaliteit van Za en Zb verklaren. 
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Daarnaast is het moment tijdens het project van belang, de eerste keer was net voor de 
kerstvakantie (wanneer de motivatie laag is) en viel midden in het project. Terwijl de tweede 
testfase aan het einde van het project plaatsvond en er gemakkelijker teruggeblikt kon 
worden.  
 
Aanbevelingen	

Een aanbeveling voor docenten O&O en onderzoekend leren is om een creatieve schrijfstijl 
te gebruiken om een coachend gesprek aan te gaan met de leerling en de zakelijke 
schrijfstijl te gebruiken voor monitoren en beoordelen. Het creatief logboek is in dat opzicht, 
meer voor de leerling zelf dan voor de docent. Omdat er op een andere manier gekeken 
wordt naar proces (groepssamenstelling, beslissingen maken) kan de inhoud van een 
creatief logboek juist gebruikt worden als gespreksopener. De zakelijke schrijfstijl is juist 
handig om te monitoren en af te sluiten. Omdat er minder ruis aanwezig is, kan dit 
gemakkelijker gelezen en objectief beoordeeld worden. 
 
We raden docenten aan om dit type schrijfstijl alleen te gebruiken als dit iets is wat bij je 
past. De docent die de leerlingen heeft begeleid heeft veel geleerd over de leerlingen en 
heeft met plezier het inzicht van de leerlingen geprobeerd te ontdekken. Door op een 
andere manier naar de leerlingen te kijken, en aan te sluiten bij de belevingswereld (het 
verhaal) kun je gemakkelijker op een ontspannen manier met de leerling in gesprek komen, 
terwijl een zakelijke schrijfstijl sneller uitnodigt voor een zakelijk gesprek. Tegelijkertijd moet 
je als docent hier wel open voor staan, omdat het een grote mate van inlevingsvermogen 
van de docent vereist. 
 
We doen een suggestie voor verdiepend onderzoek op het gebied van creatieve 
schrijfstijlen voor niet-talige leerlingen. Volgens onze analyse hebben niet-talige leerlingen 
een hoger reflectieniveau weergegeven dan de talige leerlingen door middel van de 
creatieve schrijfstijl. Deze schrijfstijl biedt kansen voor deze leerlingen om hun emoties en 
gedachten op papier te krijgen. Meer onderzoek op dit gebied geeft nieuwe mogelijkheden 
voor niet-talige leerlingen.  
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Bijlage 1: Opdracht zakelijk schrijven 

 

Logboek van:  

Datum: 

 

Dit persoonlijk reflectief logboek gaat over hoe jij de afgelopen periode tijdens de lessen 

Onderzoek & Ontwerpen hebt gewerkt. Het gaat om een reflectie op jouw werk en 

leerproces.  

Probeer de antwoorden zo nauwkeurig mogelijk te geven. 

 

1. Wat zijn jouw kwaliteiten? Hoe heb je deze ingezet tijdens de les? 

2. Wat heb je gedaan en gemaakt de afgelopen lessen? 

 

3. Welke uitdagingen ben je tegengekomen? 

4. Hoe ben je bij de uitdagingen te werk gegaan? 

 

5. Wat heb je geleerd? Hoe ga je het de volgende keer aanpakken? 
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Bijlage 2: Opdracht creatief schrijven 

 

Voor deze opdracht is het de bedoeling dat je een verhaal / sprookje schrijft over jou 

ervaringen tot nu toe in dit project. Jij bent de held van dit verhaal en je schrijft over jezelf 

alsof je over iemand anders praat, dit wordt het 3e persoons enkelvoud genoemd.  

Terwijl je dit verhaal schrijf moet je constant nadenken over hoe je jouw ervaringen in deze 

les kan gebruiken in het verhaal. Je mag verder alle fantasie gebruiken. Misschien kun je dit 

leuker vertellen als je jezelf als dier beschrijft en het klaslokaal als een bos? Wil je graag een 

tekening erbij maken? Dat kan allemaal! Maar zorg ervoor dat de onderstaande vragen in 

het verhaal worden verwerkt: 

‐ Het verhaal start met de held: jij. Wie ben jij in dit project? 

‐ Wat is de opgave / het avontuur waar jullie voor staan? 

‐ Tijdens het avontuur zijn jullie vast obstakels en uitdagingen tegen gekomen, 

misschien bij het uitvoeren van de opdracht of bij het samenwerken als een team. 

Omschrijf deze 

‐ Het hoogtepunt van ieder verhaal zit in de oplossing: Hoe loopt dit verhaal af? Is het 

een goed einde of komt er nog een vervolg op (een spannende cliffhanger)?  

‐ Uit de beste verhalen komt een levensles. Wat is het moraal van dit verhaal? Geef 

jezelf en andere lezers een wijze les mee. 
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C2a 

 

Product: Een van de onderdelen van de opdracht was een duurzaam element in het huis te verwerken. Dit is een onderwerp wat deze leerling behoorlijk bezig 

houdt in haar tekst. Ze heeft het over haar persoonlijke kennis van plastic in zee, in het project komt deze duurzaamheid tot uiting met een groen dak en 

zonnepanelen.  Ze heeft een opdracht gekregen, deze gekoppeld aan persoonlijke kennis en ervaring en vervolgens dat gebruikt om over het probleem na te 

denken en met een oplossing te komen. Hoewel ik niet direct een omslag in denkpatroon zie, is hier wel een meta niveau van beredeneren. Vandaar dat dit 

product op de grens zit. 

 

Proces: Ze vertelt hier of het sluiten van een compromis. Deze groep had inderdaad problemen met het ontwerpproces en hebben met het maken van een 

gezamenlijke brainstorm de ideeën eerlijk verdeeld. Ze heeft hier werkelijk een probleem waargenomen, het effect op de groepssfeer en een manier waarop je 

dergelijke problemen beter kan oplossen. 

  

Non-reflectifief 

 
 

Begrip 

 
 

reflectief 

 
 

Kritisch reflectief 

 

Product 
 

productgericht  

ontwikkeling & kwaliteit 

product  

programma van eisen (PvE) 

kennisgerichtheid 

 

 
 Ze begonnen meteen met brainstormen….Onder het schetsen 

waren de dolfijn en de walvis begonnen aan het moodboard. De 
parel prinses keek er kritisch naar en plakte het op en ze rustten 
even…..Ze wist dat er plastic flessen op stranden lagen, maar niet 
zoveel. Ook zag ze dat een schildpad in de zee verstrikt was in een 
plastic netje. Ze hielp hem uit het netje en zo kwam ze op een 
idee: Ze zouden in plaats van de schelpenketting een plastic 
flessen ketting maken 

 
 

 
Proces 

 

samenwerken  

plannen & organiseren 

doorzetten 

creativiteit & inventiviteit 

 

 
 
 

 

 
Ze begonnen te ruziën en 
werden boos op elkaar, achteraf 
hadden ze allebei spijt en 
maakte ze het goed met een 
knuffel. Uiteindelijk lukte ze het 
om het eens te worden, doordat 
ze allebei een beetje van hun 
ideeën afzagen.: als je ergens 
niet uitkomt met iemand: sluit 
een compromis, dus geef allebei 
een paar ideeën op en maak 
samen een nieuw idee. 
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