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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    
 
 In dit onderzoek is het beeld dat leerlingen en personeel van één school van KWT in kaart 

gebracht: 20 docenten, 2 directieleden, 2 teamleiders, 2 OOP’ers en 60 bovenbouw Havo/VWO 

leerlingen van het Bisschoppelijk College Weert namen deel aan een opiniepeiling, die voor het 

bovenstaande doel was ontworpen. Het instrument voor de opiniepeiling, een stellingenlijst, is 

ontwikkeld op basis van informatie opgedaan uit de literatuur en interviews gehouden op een 

Daltonschool. 

 

 Over het algemeen wordt KWT op BC Weert, tot op heden, niet positief ontvangen. Van 

alle docenten staan de docenten uit de categorieën bèta, eerstegraads en Havo het minst positief 

tegenover KWT. Naarmate het leerjaar vordert kijken leerlingen, hoewel nog steeds negatief, 

positiever tegen KWT aan. Op het VWO wordt KWT beter door leerlingen ontvangen dan op de 

Havo. De Directie, Teamleiders en OOP staan neutraal tegenover KWT. 

 Het blijkt dat leerlingen en docenten niet van mening zijn dat leerlingen door KWT beter 

leren plannen. KWT draagt, volgens leerlingen en docenten, ook niet beduidend bij aan het 

verbeteren van de resultaten van een vak. Docenten zijn dan ook niet van mening dan KWT 

bijdraagt aan beter onderwijs; het management & OOP vinden van wel. 

 Er is duidelijk behoefte aan overleg en eenduidige afspraken betreffende de invoering en 

de organisatie van KWT. Dit overleg moet minstens maandelijks plaatsvinden op sectie- en 

schoolbreed niveau. Als het neerkomt op verantwoordelijkheid met betrekking tot 

leerlingenabsentie dan wijzen de groep docenten en de groep management & OOP naar elkaar als 

eindverantwoordelijke. 

 Er zijn duidelijke verschillen in opvatting over de mate en de vorm van 

leerlingbegeleiding. Leerlingen beslissen graag zelf welke vakken zij gaan volgen tijdens KWT. 

Docenten en management & OOP zien liever dat hierover overleg tussen de mentor en de leerling 

plaatsvindt. De docenten uit de categorieën bèta, eerstegraads en Havo zien graag meer 

begeleiding van de mentor dan de docenten uit de categorieën alfa, tweedegraads en Vwo. 

 Leerlingen en docenten zijn gematigde voorstanders van het aanbieden van extra lesstof 

tijdens KWT. Management & OOP zijn zeer overtuigd van deze vorm van lesinvulling. Wel is er 

een groot verschil tussen bètavakken en alfavakken op te merken. Docenten die bètavakken 

doceren hebben de voorkeur voor een vraaggestuurde lesinvulling en docenten die alfavakken 

doceren een voorkeur voor aanbodgestuurde lesinvulling. 

 

 Nu het beeld van de verschillende groepen bekend is geworden of bevestigd, kan de opzet 

van KWT worden aangepast aan de behoeftes van de belanghebbenden. Ook kunnen de 

heersende opinieverschillen binnen de school weggenomen worden. Hiermee kan de school 

duidelijke, werkbare, kaders aangeven rond KWT, waardoor de functionaliteit van KWT op de 

school verbetert.  
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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
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1.1.1.1. IIIInleidingnleidingnleidingnleiding    
 

1.1 1.1 1.1 1.1 ProbleemProbleemProbleemProbleem----    en Doelstelling Onderzoeken Doelstelling Onderzoeken Doelstelling Onderzoeken Doelstelling Onderzoek    

 Keuzewerktijd (KWT), ook wel bekend als z-uren, studie-uren, etc., is in 1998 

geïntroduceerd door vele scholen in het kader van een landelijke onderwijsvernieuwing, het 

studiehuis. KWT uren zijn, naast ‘gewone’ lessen, ingeroosterde studie-uren waarin de leerling 

zelfstandig werkt/ zelfstandig leert aan een vak ter keuze. Door middel van KWT zouden 

leerlingen in staat moeten zijn zelfstandiger en meer zelfverantwoordelijk te kunnen werken, 

waardoor de aansluiting op het vervolgonderwijs verbetert (Reulen, 2000). 

 Helaas zijn er talloze signalen dat KWT, tot op heden, nog verre van volmaakt 

functioneert. Haaksema e.a. (2002) bezochten, in opdracht van het OcenW, acht middelbare 

scholen en observeerden dat de invulling van KWT per school sterk verschilt. Deze sterke 

verschillen van de invulling van KWT zijn toe te schrijven aan een grote mate van keuzevrijheid 

van scholen, en het ontbreken van (landelijke) kaders, omtrent het invullen van KWT. Deze 

keuzevrijheid van invulling creëert opinieverschillen en onduidelijkheid over KWT tussen 

management, docenten en leerlingen binnen één school. Deze verschillen in opvatting kunnen 

aanleiding geven tot het disfunctioneren van KWT binnen de school. Om meer grip te krijgen op 

dit probleem is het van belang dat wij zo goed mogelijk te weten komen wat de visie is over KWT 

van de verschillende belanghebbenden binnen één school.  

 De doelstelling van dit verslag is om, met een eenvoudig en effectief instrument, de 

opinieverschillen binnen één school betreffende KWT te achterhalen. De hoofdvraag van dit 

onderzoek is dan ook als volgt te formuleren: 

 

Wat is het beeld dat verschillende belanghebbende groepen binnen één school van KWT hebben? 

 

 Met de antwoorden op deze hoofdvraag kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan, 

die de school kan gebruiken om de heersende opinieverschillen binnen de school weg te nemen. 

Hiermee kan de school duidelijke, werkbare, kaders aangeven rond KWT, waardoor de 

functionaliteit van KWT op de school verbetert.  

1.2 1.2 1.2 1.2 AAAAanleidinganleidinganleidinganleiding    OOOOnderzoeknderzoeknderzoeknderzoek    

 Het bovenstaande probleem speelt zich ook af op het Bisschoppelijk College in Weert (BC 

Weert). In 2010 wil deze school het aandeel van KWT in het curriculum aanzienlijk verhogen en 

overstappen op het zogenaamde Dalton-model van KWT. In dit model hebben alle 

bovenbouwleerlingen op hetzelfde moment een KWT-uur. Dat geeft mogelijkheden om voor elk 

vak of combinatie van vakken een docent als begeleider in te roosteren (Valk & Gravemijer, 

2000). Het doel van BC Weert, met de introductie van het nieuwe model, is om KWT beter te 

laten functioneren en de algemene doestellingen van KWT beter tot hun recht te laten komen. 

 In dit onderzoek wordt bekeken hoe BC Weert hun KWT organiseren; in welke mate zij 

leerlingen tijdens KWT begeleiden en hoe zij hun KWT-uren invullen. Hiervoor dienen wij 

allereerst de verschillen in visie tussen het management, personeel en leerlingen van BC Weert 

op deze gebieden te achterhalen. Daarnaast willen wij ook een beeld vormen over hoe de 

verschillende groepen op BC Weert denken dat KWT beter kan worden georganiseerd en 

ingevuld. Hieruit kan men aanpassingen aanbrengen die er voor moeten zorgen dat de invoering 

en functionaliteit van KWT op BC Weert verbetert. 
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1.3 1.3 1.3 1.3 Opzet vaOpzet vaOpzet vaOpzet van het On het On het On het Onderzoeknderzoeknderzoeknderzoek    

 Er is al het een en ander geschreven over de organisatie en leerlingbegeleiding omtrent 

KWT, daarnaast is er ook veel onderzocht over de lesinvulling van KWT. Door een 

literatuurstudie uit te voeren is een eerste verkenning verricht op het gebied van organisatie, 

leerlingbegeleiding en lesinvulling omtrent KWT. Op basis van deze literatuurstudie zijn 

specifieke onderzoeksvragen geformuleerd die de gebieden; organisatie, leerlingbegeleiding en 

invulling omvatten en kunnen helpen bij het beantwoorden van de hoofdvraag van dit onderzoek.  

 Naast het beeld binnen de literatuur is er ook, aan de hand van de literatuur, een 

interviewschema ontwikkeld om het beeld van ervaringsdeskundigen te onderzoeken. In dit 

onderzoek is gekozen om twee docenten en leerlingen van het Maurick College te interviewen. 

Het Maurick College is een Daltonschool waar al meer dan tien jaar van KWT gebruik wordt 

gemaakt. De keuze van een Daltonschool is terug te voeren op de keuze van BC Weert om hun 

KWT in de nabije toekomst volgens het Dalton-model te organiseren.  

 Aan de hand van de informatie uit de literatuur en de interviews op de Daltonschool zijn 

er stellingen omtrent KWT geformuleerd en samengevoegd tot een stellingenlijst. Deze 

stellingenlijst, in combinatie met een vijfpuntsschaal, dient als basis voor het ontwikkelde 

instrument die de opinie op een school over KWT kan toetsen. Dit instrument is ook voorgelegd 

aan het management, de docenten en bovenbouwleerlingen van BC Weert. De resultaten van de 

opiniepeiling op BC Weert zijn verwerkt en geanalyseerd in Excel en worden uitvoerig in dit 

onderzoek besproken.  

 

1.4 1.4 1.4 1.4 Opzet van het Opzet van het Opzet van het Opzet van het VVVVerslagerslagerslagerslag    

 In dit verslag zal eerst in Hoofdstuk 2 de literatuurstudie worden gepresenteerd. Deze 

literatuurstudie start met algemene informatie over KWT (achtergrond en doelstelling) en geeft 

vervolgens informatie over de organisatie, lesinvulling en leerlingbegeleiding omtrent KWT. De 

uit de literatuur geformuleerde onderzoeksvragen worden op het eind van Hoofdstuk 2 

gepresenteerd. Vervolgens zullen in Hoofdstuk 3 de ontwikkeling en de opbouw van de interviews 

met de Daltonschool en het instrument voor de opiniepeiling (de stellingenlijst) uitvoerig worden 

besproken. Hierna zullen in Hoofdstuk 4 de verkregen resultaten van de gehouden opiniepeiling 

op BC Weert worden gepresenteerd. In Hoofdstuk 5 zal aan de hand van de resultaten getracht 

worden antwoord te vinden op de onderzoeksvragen. Ook worden in dit laatste hoofdstuk 

aanbevelingen aan BC Weert en voor vervolgonderzoek gedaan. 
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2.2.2.2. Theoretische Theoretische Theoretische Theoretische AchtergrondAchtergrondAchtergrondAchtergrond    
 

2.1 2.1 2.1 2.1 KWT AlgemeenKWT AlgemeenKWT AlgemeenKWT Algemeen    

 Met de introductie van de tweede fase kwam de herstructurering van het onderwijs, met 

als belangrijkste verandering de introductie van profielen. Ook streeft de tweede fase enkele 

nieuwe pedagogisch-didactische uitgangpunten na, die samenkomen in het zogenaamde 

studiehuis. Sinds de introductie van het studiehuis is de nadruk komen te liggen op één van deze 

pedagogisch-didactische uitgangpunten, namelijk dat de leerling in staat zou moeten zijn 

zelfstandiger en meer zelfverantwoordelijk te kunnen werken (Reulen, 2000). Het fenomeen KWT 

is een prototypische invulling van hoe scholen een evenwicht trachten te vinden tussen 

(Haaksema e.a., 2002): 

 

• Schoolorganisatorische haalbaarheid; KWT bestaat vaak uit ‘gewone’ klassikale lessen en 

is daardoor eenvoudig in te roosteren binnen het reguliere lesprogramma. 

• Zelfverantwoordelijkheid voor het functioneren; door het zelfstandig plannen en 

zelfstandig werken tijdens KWT krijgt de leerling meer verantwoordelijkheid bij het 

opstellen van zijn / haar eigen lesprogramma en lesinhoud; 

• Keuzevrijheid voor leerlingen; niet alleen kan de leerling kiezen welk vak hij/zij gaat 

volgen tijdens KWT, maar heeft de leerling tijdens KWT ook de keuze om de lesinvulling 

naar eigen hand te zetten (zelfstandig werken en vraaggestuurde lesinvulling);    

 

Haaksema e.a. (2002) benadrukken dit gegeven met de bewering dat tegen de leiding van de 

school zou kunnen worden gezegd:“Toon mij uw KWT en ik zal u vertellen wat voor een 

studiehuis u bent.”  

 Haaksema e.a. (2002) concluderen tevens dat leerlingen beter zelfstandig werken en 

zelfstandiger leren naarmate het duidelijker is wat van hen wordt verwacht, zij zich in staat 

achten om datgene te doen dat van hen wordt verwacht en zij bereid zijn te doen wat van hen 

wordt verwacht. Daarmee zeggen Haaksema e.a. dat explicitering van wederzijdse verwachtingen 

tussen leerling en docent dus een eerste vereiste is. Hiermee is duidelijk dat scholen eenduidige 

kaders moeten bieden om KWT beter te laten functioneren. Deze kaders zijn in te delen in drie 

hoofdgebieden ontleend aan de hierboven genoemde opsomming: 

 

1. Manier van organisatie van KWT (schoolorganisatorische  haalbaarheid). 

2. Mate van leerlingbegeleiding (zelfverantwoordelijkheid voor het functioneren 

 tijdens KWT en het plannen van de KWT uren); 

3. Invulling van de KWT-uren (keuzevrijheid voor leerlingen om zelfstandig, en 

 vraaggestuurd, te werken tijdens KWT); 
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 Al eerder is geprobeerd het beeld van KWT van docenten en leerlingen te achterhalen. In 
2003 ontwikkelde Hartendorp meerdere enquêtes om de kritiek die heerst op het Northgo College 
over KWT beter te kunnen analyseren en eventuele problematiek rondom KWT beter in kaart te 
brengen. Hartendorp’s resultaten en enquêtes zijn gebruikt als fundament bij het vooronderzoek 
verricht voor dit onderzoek, zoals verder beschreven in Hoofdstuk 3. Hartendorp (2003) bevestigt 
het belang van het maken van duidelijke en eenduidige afspraken betreffende KWT en heldere 
communicatie van deze kaders richting leerling en docent. Deze afspraken moeten in ieder geval 
duidelijkheid verschaffen over: 
 

• Waar KWT voor is bedoeld. 
• Welke inhoud er gegeven kan en mag worden aan KWT. Hierbij valt te denken aan het 

werken aan de weektaak, het maken van verdiepingstaken, het doen van practica of 
andere onderzoeksvaardigheden, etc. 

• Welke verantwoordelijkheden er zijn en door welke groep (docenten, mentoren, leerling, 
schoolleiding) deze gedragen worden. 

• In welke vorm(en) KWT wordt aangeboden, bijvoorbeeld vrije inloop, door inschrijving, 
verschillen tussen boven- en onderbouw, etc. en wat hierbij precies de eisen zijn. 

• Hoe de begeleiding van de leerling is geregeld. 
 
 Deze punten zijn weer onder te brengen in de drie hoofdgebieden die hiervoor 
gepresenteerd zijn. Naar deze drie hoofdgebieden is al enig onderzoek gedaan, samengevat in 
onderstaande beschouwingen. Afgesloten wordt met de onderzoeksvragen van het onderzoek. 
 

2.2.2.2.2222    OOOOrganisatie KWTrganisatie KWTrganisatie KWTrganisatie KWT    

 Er zijn globaal drie modellen waarop de KWT-uren georganiseerd zijn (Valk, 2000): 

 

• Het gaten-opvul-model 

  De KWT-uren vallen samen met tussenuren van leerlingen. De leerlingen hebben 

  aanwezigheidsplicht en worden verwacht in de studieruimte, waar een of enkele 

  docenten als begeleider toezicht houden. 

• Het Dalton-model  

  In dit model hebben alle bovenbouwleerlingen op hetzelfde moment een studie-

  uur. Dat geeft mogelijkheden om voor elk vak of combinatie van vakken een  

  docent als begeleider in te roosteren 

• Het inrooster-model 

  In dit model staat het studie-uur dat voor een bepaald vak is bestemd, in het 

  lesrooster van de leerlingen en van de betreffende docent. 

 

Het is belangrijk dat een school de manier van organisatie van KWT blijft evalueren (Hartendorp, 

2003). Dit kan op verschillende niveaus: docenten, secties, teams, werkgroepen, schoolbreed. Van 

Veen (2003; in Van der Bolt et al., 2006, p. 22-23) concludeert dat docenten verschillen in hun 

professionele opvattingen ofwel beroepsopvattingen als het gaat om hun eigen rol binnen de 

schoolorganisatie: gericht op de eigen groep/klas versus gericht op school en team. 

 

2.3 2.3 2.3 2.3 Mate van LeerlingbegeleidMate van LeerlingbegeleidMate van LeerlingbegeleidMate van Leerlingbegeleidinginginging    

  Volgens Oomens e.a. (2007) laten leerlingen weten dat zij het als positief ervaren dat ze 

de keuzevrijheid hebben om zelf te kiezen met welk vak zij aan de slag willen gaan. Het omgaan 

met zelfstandigheid wordt daarentegen lastig gevonden. De boodschap van de leerlingen is 

duidelijk: “Wij willen vrijheid, maar ook controle”. Als leerlingen geen verantwoording over hun 

studievoortgang / KWT-bezigheden hoeven af te leggen bij een begeleider, kan het voorkomen dat 

zij simpelweg niets méér doen dan aanwezig zijn (Oomens e.a., 2007).  
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De leerling heeft behoefte aan de nodige waardering en begeleiding. Dit zou kunnen bijdragen 

aan de controleerbaarheid van de situatie. Lemos (1999) zegt daarover het volgende: “Significante 

verbanden zijn gevonden tussen geloof in controle en invloed en motivationele strategieën. Als dit 

geloof zwak is, zijn de strategieën slecht, als het geloof sterk is, zijn de strategieën goed. Soms is 

het geloof sterk, maar is er toch passief gedrag. Dit zou komen omdat er dan geen doelen gesteld 

zijn.” 

 Leerlingen moeten leren plannen. De mogelijkheden en begeleiding moeten vanuit de 

school worden geboden. Een aantal lessen studievaardigheden / plannen zijn van belang. De 

lessen kunnen tijdens KWT-uren worden gegeven, door bijvoorbeeld mentoren of vakdocenten. 

Een andere mogelijkheid is dit in mentor-uren te plannen. Verder is het zaak om de leerling het 

eerste half jaar intensief te begeleiden (Oomens e.a., 2007). 

 

2.2.2.2.4444    Invulling van KWTInvulling van KWTInvulling van KWTInvulling van KWT----lessenlessenlessenlessen    

 In de literatuur wordt de uitwerking van de KWT-uren beschreven volgens twee 

varianten (Nierop, 2000; in Hartendorp 2003, p. 7);  

 

• Verder werken 

• Bijspijkeren 

  

 Verschillen tussen deze twee varianten zijn als volgt aan te geven: 

 

• In ‘verder-werken-KWT’ doet bijspijkeren voor de leerling zich voor als een toevalligheid. 

• De ‘bijspijker-KWT’ is opgezet voor vakinhoudelijke ondersteuning en biedt ook ruim 

voldoende mogelijkheid voor ‘verder werken’. 

 

In ‘verder-werken-KWT’ voelt de docent zich veelal oppas. De ‘bijspijker-KWT’ heeft als nadeel de 

grote druk van de ‘harde vakken’ als wiskunde en natuurkunde. Zelfstandig werken / zelfstandig 

leren betekent dat de docent een tijdlang niet beschikbaar is om de leerling te helpen. Dit 

betekent dat de leerling de stof waarmee hij in KWT te maken krijgt, grotendeels zou moeten 

begrijpen. In KWT gaat het meer om toepassen. Hoe beter de docent de leerling heeft laten 

begrijpen in de klassikale les, hoe beter KWT (Nierop, 2000; in Hartendorp 2003, p. 7). 

 Om KWT goed te laten functioneren moet een leerling worden gemotiveerd om zelfstandig 

te leren. Woolfolk beschrijft motivatie als “an internal state that arouses, directs and maintains 

behaviour” (Woolfolk, 2004). De motivatie moet dus zo gestuurd worden dat leerlingen tijdens 

KWT het juiste gedrag gaan vertonen. Dit is mogelijk, zoals leerlingen zelf aangeven, door hun al 

bestaande motivatie voor bepaalde vakken / werkvormen aan te spreken. Docenten dienen de 

leerdoelen in dusdanige werkvorm te gieten dat de leertaken voor leerlingen interessant, leuk, 

betekenisvol, haalbaar en vooral nuttig worden (Oomens e.a., 2007). Bij de keuze voor opdrachten 

en werkvormen is het goed rekening te houden met de leerstijlen van de leerling (Tuan e.a., 

2005). De leerling is gemotiveerder als hij op zijn eigen manier de kennis kan vergaren. Een 

andere belangrijke factor is de mate van zelfregulatie door de leerling (Lemos, 1999). Hierbij stelt 

de leerling zichzelf doelen. Dit gedrag wordt door middel van zelfreflectie geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld (Carver e.a., 2000).   

 Andere onderwijsvormen zoals Dalton, Montessori, Jenaplan en de Vrije School, hebben al 

eerder geconcludeerd dat vrijheid en zelfstandigheid een grote rol spelen bij de motivatie van de 

leerling voor het werk. Deze vrijheid en zelfstandigheid moeten echter wel gebeuren in 

gebondenheid (Oomens e.a., 2007). Een mooi citaat in dit verband is van pedagoge Helen 

Parkhust: “De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerd. Het 

kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt slaaf van slechte 

gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor leven met anderen” (Parkhust, 1922). Uit interviews 
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gehouden door Oomens e.a. (2007) komt naar voren dat leerlingen graag de beschikking hebben 

over extra opdrachten over de lesstof of verdiepend lesmateriaal, zodat zij enerzijds hun 

vaardigheden voor een vak kunnen oefenen en anderzijds meer inzicht in de lesstof kunnen 

verwerven. Zo zei een leerling letterlijk: “Docenten geven te weinig opdrachten voor tijdens KWT’. 

Ook blijkt dat leerlingen behoefte hebben om ook door vakdocenten begeleid te worden tot wie zij 

zich kunnen richten met specifieke problemen: “Anders blijkt achteraf dat het helemaal fout 

ging”. De leerlingen hebben duidelijk behoefte aan waardering en controle bij het werken. 

Leerlingen geven ook aan graag samen te werken, bijvoorbeeld aan profielwerkstukken of andere 

projecten (Oomens e.a., 2007).  

 

2.5 2.5 2.5 2.5 OOOOnderzoeksvragennderzoeksvragennderzoeksvragennderzoeksvragen    

 Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek, zoals gepresenteerd in 

de inleiding, zijn op basis van de voorafgaande literatuurstudie een aantal specifieke 

onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

 Algemeen: 

1. Hoe staan leerlingen, docenten, management & ondersteunend onderwijzend personeel 

(OOP) tegenover de introductie van KWT? 

2. Wat vinden leerlingen, docenten, management & OOP van de doelstellingen van KWT? 

Organisatie: 

3. Op welk niveau en welke wijze moeten overleg en evaluatie over de organisatie en 

invoering van KWT volgens het personeel plaatsvinden? 

Leerlingbegeleiding: 

4. Welke mate en vorm van leerlingbegeleiding vinden leerlingen, docenten, management & 

OOP noodzakelijk?  

Lesinvulling: 

5. Welke lesinvulling van KWT vinden leerlingen, docenten, management & OOP wenselijk? 
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3.3.3.3. MeMeMeMethothothothodededede    
 

3.1 3.1 3.1 3.1 WerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijze    

 Om de visie op KWT van de verschillende groepen in kaart te brengen is een instrument 

ontwikkeld. Het instrument is verkregen in drie eenvoudige stappen. Stap 1 omvat een 

literatuurstudie (zie Hoofdstuk 2) en werd gekeken naar stellingen betreffende KWT binnen de 

literatuur. Vervolgens zijn in Stap 2 open interviews op een Daltonschool gehouden, om hiermee 

stellingen over KWT te verkrijgen van ervaringsdeskundigen. Stap 3 voegt de stellingen uit Stap 

1 en Stap 2 samen in een stellingenlijst. Deze stellingenlijst, in combinatie met een 

vijfpuntsschaal, dient als basis voor het verkregen instrument. De methode achter de interviews 

en de stellingenlijst wordt verderop in dit hoofdstuk nog uitvoeriger besproken. Stap 4 en Stap 5 

beslaan Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 van dit verslag waarin de opiniepeiling op BC Weert wordt 

beschreven en de verkregen resultaten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. 

  

3.2 3.2 3.2 3.2 Interview Interview Interview Interview DDDDaltonaltonaltonaltonschoolschoolschoolschool    

 Om de opinie van de ervaringsdeskundigen te toetsen is besloten een open interview te 

houden op een Daltonschool. Aan de interviews namen twee docenten en drie leerlingen van het 

Maurick College deel.  

 De vragen voor deze interviews zijn ontleend aan discussies betreffende KWT binnen de 

wetenschappelijke literatuur (Stap 1). De structuur en een deel van de interviewvragen van het 

gebruikte interviewschema zijn ontleend aan een enquête opgesteld door M. Hartendorp in zijn 

publicatie: Keuzewerktijd in een 3 VWO klas uit 2003. Hartendorp gebruikt zijn enquête om de 

kritiek die op het Northgo College over KWT heerst, beter te kunnen analyseren en eventuele 

problematiek rondom KWT beter in kaart te brengen (zie ook Hoofdstuk 2). 

 Het interviewschema is opgedeeld in de volgende subcategorieën; Algemeen, Organisatie, 

Lesinvulling, Leerling, Docent, Suggesties. De interviews van de docenten zijn gefilmd en de 

interviews van de leerlingen zijn schriftelijk genotuleerd. Het gehele interviewschema is 

opgenomen in Bijlage A. 

 Om uit de open interviews uiteindelijk stellingen over KWT te kunnen destilleren is 

gebruik gemaakt van het analysesysteem weergegeven in Bijlage B (interview docenten) en 

Bijlage C (interview leerlingen). De methodiek is eenvoudig: per vraag (kolom 1) is samengevat 

wat door de respondent is geantwoord (kolom 2) en hieruit zijn vervolgens stellingen gedestilleerd 

(kolom 3) die de kern van de samenvatting weergeven. De volledige analyse van de interviews is 

te vinden in Bijlage B en Bijlage C. 
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3.3 3.3 3.3 3.3 Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling StellingenlijstStellingenlijstStellingenlijstStellingenlijst        

3.3.1 Opbouw stellingenlijst 

 Zoals in Hoofdstuk 2 is aan getoond moeten scholen in de praktijk keuzes maken (kaders 

aangeven) op drie hoofdgebieden: de manier van organisatie van KWT, mate van 

leerlingbegeleiding en invulling van de KWT lessen. Deze keuzegebieden zijn gebruikt als 

categorieën in de stellingenlijst, iedere categorie met zijn eigen specifieke items (stellingen), zie 

Bijlage D en Bijlage E. De categorie ‘Algemene Opinie KWT’ is toegevoegd om een eerste 

algemene indruk te krijgen over de opinie over KWT onder de respondenten. Voor de categorieën 

staat een toelichting van een paar zinnen om het begrip en gebruikersgemak te verhogen.  

 

3.3.2 Twee doelgroepen: personeel en leerling 

 Er zijn twee varianten voor de stellingenlijst opgesteld: één voor het personeel (docenten, 

management & OOP) en één voor de leerlingen. Beide varianten zijn volledig terug te vinden in 

resp. Bijlage D en Bijlage E. Ofschoon het merendeel van de stellingen in beide varianten is terug 

te vinden, zijn sommige stellingen wel verschillend geformuleerd voor de twee doelgroepen. Zo is 

bij de personeelsvariant de stelling: ‘De meeste leerlingen zullen het belang van het KWT inzien’, 

geformuleerd als: ‘Ik vind KWT lessen belangrijk’ bij de leerlingenvariant. 

 Er zijn ook stellingen specifiek voor de verschillende doelgroepen in de varianten 

opgenomen. Specifieke stellingen voor het personeel zijn vooral ontleend aan het interview met de 

docenten van het Maurick College, en leerling-specifieke stellingen komen uit het 

leerlingeninterview. Bijvoorbeeld de stelling: ‘Om KWT te laten slagen moeten er eenduidige 

afspraken komen over de invulling van KWT’’, komt wel voor bij de personeelsvariant, maar niet 

bij de leerlingenvariant. 

 

3.3.3 Respondenten 

 De respondenten kruisen bij de persoonlijke informatie een vakje aan of vullen een 

antwoord in. De onderwerpen bij de persoonlijke informatie verschillen tussen de twee 

doelgroepen (personeel en leerlingen), zie Bijlage D en Bijlage E. Aan de opiniepeiling namen 20 

docenten, 2 directieleden, 2 teamleiders, 2 OOP’ers en 60 bovenbouw Havo/VWO leerlingen van 

BC Weert deel, met als enige voorwaarde dat de respondenten al enige ervaring hadden met 

KWT. De karakteristieken van de respondenten zijn weergegeven op de volgende pagina in tabel 

3.1.   
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Tabel 3.1: Karakteristieken van respondenten, links personeel, rechts leerlingen 

PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel    LeerlingenLeerlingenLeerlingenLeerlingen    

Geslacht 

         Man 

         Vrouw 

 

11 

9 

Geslacht 

       Man 

       Vrouw 

 

31 

29 

Vakgebied 

          Beta 

          Alpha 

 

10 

9 

(1 onbekend) 

Leeftijd 

       15 

       16 

       17 

       18 

 

6 

27 

23 

3 

Onderwijstype 

          Havo 

          VWO 

 

 

10 

10 

Onderwijstype  

       4 Havo 

       4 VWO 

       5 VWO 

 

16 

13 

31 

Bevoegdheid 

          Geen 

          2e graads 

          1e graads 

 

0 

7 

13 

  

Aantal jaren in onderwijs 

          < 5 

          5 - < 20 

          > 20 

 

3 

8 

9 

  

 

 

 De karakteristieken worden later gebruikt om verschillende categorieën respondenten te 

labelen en met elkaar te vergelijken. Zo kunnen bijvoorbeeld eerstegraads docenten een andere 

opinie hebben over een stelling dan tweedegraads docenten. 

 

3.3.4 Schaalwaardering 

 Bij alle items (stellingen) moet alleen een vakje worden aangekruist. Gekozen is voor een 

zogenaamde vijfpuntsschaal voor de antwoorden (helemaal oneens, oneens, neutraal, eens, 

helemaal eens). De reden hiervoor is om participanten de mogelijkheid te bieden een neutraal 

antwoord te geven, maar tegelijkertijd kan de participant nuanceren in welke mate hij met de 

stelling oneens / eens is. De antwoorden worden bij de analyse genormeerd met de waarde 1 tot 

en met 5, waardoor kwantitatieve data-analyse mogelijk is. 

 Om meer inzicht te krijgen over het beeld van de respondenten op de drie hoofdgebieden 

zijn er schalen ontwikkeld. De schalen zijn opgebouwd uit meerdere stellingen (zie par. 3.3.5). De 

scores op de gebruikte stellingen worden gemiddeld, er komt dan dus een gemiddelde score tussen 

de 1 en de 5 uit. Bij de gemiddelde scores kan ook de standaarddeviatie bepaald worden. De 

gemiddelde score wordt ondergebracht in 3 scoregroepen. Een gemiddelde score tussen de 1,00 en 

2,33 betekent dat de respondent laag scoort op de schaal, een gemiddelde score tussen de 2,34 en 

3,67 betekent dat de respondent neutraal scoort op de schaal en tussen de 3,77 en 5,0 betekent 

dat de respondent hoog scoort op de schaal.  

 Ook zijn er enkele items die kwalitatief van aard zijn. De participant kruist zijn antwoord 

aan op een itemgerelateerde antwoordenschaal. Een voorbeeld hiervan is te zien in Bijlage D, de 

laatste 3 stellingen op pagina 37.  
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3.3.5 Categorieën en Schalen 

De analyse is toegepast op de vier categorieën waarin de stellingenlijst is opgedeeld. Stellingen 

binnen een categorie kunnen apart worden geanalyseerd of samengevoegd tot verschillende 

schalen. Korte toelichting op deze schalen en de gebruikte stellingen bij deze schalen zijn 

samengevat in Bijlage F. 

• ‘Algemene Opinie KWT. Deze categorie bestaat bij zowel de personeelsvariant, als bij de 

leerlingenvariant uit zeven stellingen, die weliswaar anders geformuleerd zijn. 

Gemiddelde scores worden bepaald aan de hand van de methode zoals gepresenteerd in 

par. 3.3.4. Een participant kan met zijn/haar gemiddelde score in drie scoregroepen 

terechtkomen; ‘Tegenstander KWT’,  ‘neutraal’’ of ‘Voorstander KWT’, zoals toegelicht in 

par. 3.3.4. Naast deze schaal kunnen ook de afzonderlijke items tussen doelgroepen met 

elkaar worden vergeleken. 

• ‘Organisatie betreffende KWT. Deze categorie is alleen opgenomen in de 

personeelsvariant, aangezien leerlingen op BC Weert geen invloed hebben op de 

besluitvorming omtrent de organisatie van KWT. De categorie is opgebouwd uit negen 

stellingen, waarvan de laatste drie kwalitatief van aard zijn, zie Bijlage F. Weer kunnen 

enkele stellingen bij elkaar worden opgeteld om een totaalscore te verkrijgen op een 

schaal van een ‘vrij’, ‘neutraal’ of ‘gestuurde’ benadering van organisatie. Bij een ‘vrije’ 

benadering van organisatie heeft de uitvoerende (docenten) hoge mate van vrijheid om te 

handelen naar eigen wens, bij een gestuurde benadering van organisatie is de uitvoerende 

gebonden aan afgesproken procedures en regelgeving. De stellingen die zijn meegenomen 

in deze schaal zijn weergegeven in Bijlage F. De overige stellingen kunnen kwalitatieve 

data leveren over de gewenste invulling van organisatie van de respondent. 

• ‘Mate van leerlingbegeleiding. Deze categorie start met de vraag in hoeverre de 

participant de leerling in staat acht voldoende zelfstandig te plannen en dus goed gebruik 

te kunnen maken van KWT. De participanten kunnen per jaar een percentage 

aankruisen, zoals te zien in Bijlage D en E op resp. pagina 38 en 41. Vervolgens bestaat 

deze categorie uit negen stellingen bij de personeelsvariant en zeven bij de 

leerlingenvariant. Enkele van deze stellingen kunnen weer worden gebruikt bij een 

totaalscore op een schaal van ‘leerlinggestuurde’ (leerling heeft grote zelfstandigheid) tot 

‘mentorgestuurde’  (mentor stuurt de leerling) begeleiding. Deze stellingen verschillen 

tussen de personeelsvariant en de leerlingenvariant, zie Bijlage F. Tot slot kunnen aan 

deze categorie nog enkele stellingen worden toegevoegd tot een schaal waarbij wordt 

gekeken naar de rol van de mentor en de leerling bij het plannen van de KWT lessen. Zo 

kan een respondent een volgende score laten zien: ‘leerling beslist’, ‘mentor en leerling 

overleggen’ of ‘mentor beslist’. Deze stellingen zijn in beide varianten gelijk en ook 

samengevat in Bijlage F.  

• ‘Lesinvulling tijdens KWT. Bij beide varianten bestaat de categorie uit acht stellingen. 

Ook in deze categorie is het mogelijk enkele stellingen in één schaal onder te brengen. 

Deze schaal, betreffende lesinvulling, loopt van ‘vraaggestuurd’ (leerlingen sturen 

lesinhoud d.m.v. vragen stellen) naar ‘neutraal’ tot ‘aanbodgestuurd’ (docent stuurt 

lesinhoud d.m.v. lesstof aan te bieden). Items meegenomen in deze schaal worden 

gepresenteerd in Bijlage F. Overige stellingen kunnen eveneens worden gebruikt om 

kwalitatieve uitspraken te doen over de invulling van de lessen. 
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4.4.4.4. Resultaten Resultaten Resultaten Resultaten OOOOpiniepeilingpiniepeilingpiniepeilingpiniepeiling    
 

  Resultaten van de afgenomen stellingenlijsten op BC Weert zijn verwerkt met het 

computerprogramma Excel; hiermee is ook de verdere analyse van de verkregen gegevens 

uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd op dezelfde volgorde als de  

onderzoeksvragen gepresenteerd in paragraaf 2.5. Met de resultaten wordt getracht antwoord te 

vinden op deze onderzoeksvragen. Hoe de respondenten hebben geantwoord op iedere stelling is 

te vinden in Bijlage G.  

 

4.1 4.1 4.1 4.1 Algemene OAlgemene OAlgemene OAlgemene Opinie KWTpinie KWTpinie KWTpinie KWT    

 Om een goed beeld te krijgen of de respondenten in algemene zin voor of tegen KWT zijn 

is er in de stellinglijst een schaal toegevoegd die dit onderzoekt. Met zeven stellingen is het beeld 

van de respondent onderzocht, zie par. 3.3.5 en Bijlage F. De zeven scores op de stellingen zijn 

gemiddeld volgens de methode beschreven in par. 3.3.4. Een gemiddelde score 1 betekent dat de 

respondent sterk tegen KWT is, een gemiddelde score van 5 betekent dat de respondent een grote 

voorstander van KWT is. Het resultaat van alle respondenten over deze gemiddelde score is te 

zien in tabel 4.1. De gemiddelde score wordt ondergebracht in 3 scoregroepen; ‘Voorstander KWT’, 

‘neutraal’, ‘Tegenstander KWT’, zoals beschreven in par. 3.3.4. Een overzicht van het relatieve 

aantal respondenten in iedere scoregroep is te zien in tabel 4.2. 

 De score op de stellingen in de schaal Algemene Opinie KWT is te vinden in Bijlage G, fig. 

G.1 t/m fig. G.3. 

 

 
Tabel 4.1: Gemiddelde score en standaard deviatie schaal Algemene Opinie KWT 

RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten    GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    [[[[----]]]]    Standaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatie    [[[[----]]]]    

Docenten 2,80 0,26 

Leerlingen 2,27 0,36 

Management & OOP 3,23 0,48 

 

 
Tabel 4.2: Relatief aantal respondenten in scoregroepen Algemene Opinie KWT  

RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten    Voorstander KWT [%]Voorstander KWT [%]Voorstander KWT [%]Voorstander KWT [%]    Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]    Tegenstander KWT [%]Tegenstander KWT [%]Tegenstander KWT [%]Tegenstander KWT [%]    

Docenten 5,0 60,0 35,0 

Leerlingen 0,0 43,3 56,7 

Management & OOP 0,0 100 0,0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    1,21,21,21,2    50,550,550,550,5    48,348,348,348,3    

 

 

 Over het algemeen kan worden gesteld dat KWT, tot nu toe, niet positief wordt 

ontvangen. Het blijkt dat leerlingen over het algemeen tegen KWT zijn; het gemiddelde zit in de 

‘Tegenstander KWT’ scoregroep. Docenten en management & OOP staan over het algemeen 

neutraal tegenover KWT, waarbij de docenten iets meer tegen KWT zijn dan het management & 

OOP. Ook valt uit de standaarddeviaties op te maken dat het management & OOP meer verdeeld 

zijn in hun opinie dan de docenten en leerlingen. De hoge standaarddeviatie bij het management 

& OOP is hoogstwaarschijnlijk mede te danken aan het lage aantal respondenten binnen deze 

groep.  

 

 Naast de schaal kunnen ook losse stellingen apart worden bekeken, zie Bijlage G, fig. G.1 

t/m fig. G.3. Zo blijkt dat leerlingen duidelijk niet van mening zijn dat ze door KWT beter leren 

plannen. Docenten staan wat neutraler tegenover deze stelling. De scores op deze stelling liggen 
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bij beide groepen beneden het gemiddelde. Hiermee wordt aangetoond dat het vertrouwen in 

KWT tot bevordering van zelfstandigheid van leerlingen, door leerlingen en docenten laag is. Het 

management & OOP is daar en tegen wel van mening dat KWT kan bijdagen aan zelfstandigheid 

van leerlingen met een hoge gemiddelde score van 4,20.  

 Het negatieve beeld van de leerling op KWT wordt bevestigd door de lage gemiddelde 

score (1,72) bij de stelling of de meerderheid van de lessen KWT moet zijn. Wel geven leerlingen 

en docenten aan dat KWT de mogelijkheid biedt de relatie tussen de leerling en de docent te 

verbeteren. 

 Op de stelling ‘KWT draagt bij aan beter onderwijs’ scoren de docenten terughoudend met 

een score net beneden het gemiddelde. Het management en OOP zien dit duidelijk anders met 

een positieve gemiddelde score van 3,48. Ook op de stelling of KWT positief kan bijdrage aan de 

resultaten van leerlingen wordt gematigd gescoord met een gemiddelde score 2,50 van de leerling 

en 2,72 van de docenten. 

 

 Om nader inzicht te krijgen in de verschillende opinies tussen respondenten zijn met 

behulp van de respondentenkarakteristieken de respondenten opgedeeld in verschillende 

categorieën. De gemiddelden van de categorieën zijn te zien in Bijlage H, tabel H.1, en een 

overzicht van de scoregroepen in Bijlage H, tabel H.2.  

 Uit de tabellen H.1 en H.2 vallen diverse zaken op: 

 

• Van alle respondenten zijn de 4-Havo leerlingen het meest negatief (gem. score 1,99) en de 

directie het meest positief (gem. score 3,36) over KWT.  

• Van alle docenten is de categorie die alfavakken doceert het meest positief over KWT. 

• Docenten in de bètavakken staan negatief ten opzichte van KWT. 

• Eerstegraads docenten staan negatiever ten opzichte van KWT dan tweedegraads 

docenten.  

• De docenten uit het Havo-team kijken positiever tegen KWT aan dan docenten uit het 

VWO-team.  

• Het grootste meningsverschil (standaarddeviatie) is terug te vinden in de 

docentencategorie die al meer dan twintig jaar leservaring heeft. 

• Hoe hoger het leerjaar en onderwijsniveau zijn, hoe positiever de leerling ten opzichte van 

KWT staat. 

• De Directie, Teamleiders en OOP staan allen neutraal ten opzichte van KWT. 

  



4. RESULTATEN OPINIEPEILING BC WEERT 
 

18 
 

    

4444.2 .2 .2 .2 Keuzevrijheid in OrganisatieKeuzevrijheid in OrganisatieKeuzevrijheid in OrganisatieKeuzevrijheid in Organisatie    

 Met een deel van de stellingen binnen deze categorie, zie Bijlage F, is gemeten hoe vrij het 

personeel (docenten en management & OOP) wil worden gelaten met betrekking tot de 

organisatie van KWT. De verwerking hiervan is op dezelfde manier uitgevoerd als par. 4.1. Het 

resultaat wordt gepresenteerd in tabel 4.3 en tabel 4.4. Bij een score 5 vindt de respondent dat de 

organisatie ‘gestuurd’ moet plaatsvinden en bij een score van 1 moet de organisatie ‘vrij’ 

plaatsvinden. 

 De score op stellingen in de categorie Organisatie is te vinden in Bijlage G, fig. G.4 en fig. 

G.5. 

 

 
Tabel 4.3: Gemiddelde score en standaard deviatie schaal Organisatie KWT    

RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten    GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    [[[[----]]]]    Standaard devStandaard devStandaard devStandaard deviatieiatieiatieiatie    [[[[----]]]]    

Docenten 3,11 0,93 

Management & OOP 3,67 0,55 

 

 
Tabel 4.4: Relatief aantal respondenten in scoregroepen Organisatie KWT     

RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten    Vrije organisatie [%]Vrije organisatie [%]Vrije organisatie [%]Vrije organisatie [%]    Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]    Gestuurde organisatie [%]Gestuurde organisatie [%]Gestuurde organisatie [%]Gestuurde organisatie [%]    

Docenten 10,0 80,0 10,0 

Management & OOP 0,0 60,0 40,0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    8,08,08,08,0    76,076,076,076,0    16,016,016,016,0    

 

 

 Er is duidelijk behoefte aan sturing en overleg bij de organisatie van KWT. De scores van 

de docenten en management & OOP liggen beiden boven de het gemiddelde.  

 Op enkele stellingen binnen deze groep wordt zeer hoog gescoord, met gemiddelde scores 

boven de 4.20, zie Bijlage G fig. G.4 en fig. G.5. Het personeel is het er duidelijk mee eens dat er 

eenduidige afspraken moeten komen over de invulling van KWT om KWT te laten slagen. Verder 

is iedereen het er mee eens dat docenten geregeld bij elkaar moeten komen om ideeën over KWT 

te delen en dat tijdens KWT te alle tijden de bijbehorende vakdocent van het gekozen vak 

aanwezig moet zijn.  

 Om te zien hoe het personeel de organisatie wil invullen, zijn ook enkele kwalitatieve 

stellingen in deze categorie opgenomen, Bijlage D en E op resp. pagina 38 en 41. In tabel 4.5 

worden de antwoorden van de respondenten op deze stellingen gepresenteerd. Hierin is het 

percentage afgebeeld in hoeverre de respondent het met het antwoord eens is. 

 

 
Tabel 4.5: Score kwalitatieve stellingen Organisatie     

Niveau van overlegNiveau van overlegNiveau van overlegNiveau van overleg    DocentenDocentenDocentenDocenten    [%][%][%][%]    SectieSectieSectieSectie    [%][%][%][%]    WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen    [%][%][%][%]    SchoolbreedSchoolbreedSchoolbreedSchoolbreed    [%][%][%][%]    

Docent 15,8 36,8 10,5 36,8 

Management & OOP 0,0 20,0 0,0 80,0 

Frequentie van overlegFrequentie van overlegFrequentie van overlegFrequentie van overleg    DagelijksDagelijksDagelijksDagelijks    [%][%][%][%]    WWWWekelijksekelijksekelijksekelijks    [%][%][%][%]    MMMMaandelijksaandelijksaandelijksaandelijks    [%][%][%][%]    Aantal keer per jaarAantal keer per jaarAantal keer per jaarAantal keer per jaar    [%][%][%][%]    

Docent 25,0 50,0 25,0 0,0 

Management & OOP 0,0 0,0 100,0 0,0 

Verantwoordelijke absentie leerlingVerantwoordelijke absentie leerlingVerantwoordelijke absentie leerlingVerantwoordelijke absentie leerling    DocentDocentDocentDocent    [%][%][%][%]    MentorMentorMentorMentor    [%][%][%][%]    OnderwijsassistentOnderwijsassistentOnderwijsassistentOnderwijsassistent    [%][%][%][%]    TeamleiderTeamleiderTeamleiderTeamleider    [%][%][%][%]    

Docent 10,0 25,0 25,0 40,0 

Management & OOP 60,0 40,0 0,0 0,0 

 

 

 Uit tabel 4.5 is op te maken dat het personeel het overleg op sectieniveau en schoolbreed 

wil laten plaatsvinden. Het Management & OOP spreekt daarbij een duidelijke voorkeur uit voor 



4. RESULTATEN OPINIEPEILING BC WEERT 
 

19 
 

schoolbreed overleg. De docenten komen graag vaker bij elkaar voor overleg dan het management 

& OOP. Waar management & OOP unaniem voor maandelijks overleg zijn, zien de docenten 

elkaar graag wekelijks terug. 

 En ander belangrijk punt binnen de organisatie is de verantwoordelijkheid van de 

verslaglegging en navolging van de absentie van leerlingen tijdens KWT. Op de vraag wie deze 

verantwoordelijkheid op zich moet nemen antwoorden de docenten verdeeld. Het merendeel van 

de docenten ziet graag de teamleider als verantwoordelijke met als tweede keus de mentor of 

onderwijsassistent. Het management & OOP zijn het voor het merendeel eens dat de docent of de 

mentor deze taak op zich moet nemen. 

 In deze categorie is er niet voor gekozen om de respondenten verder op te delen in 

verschillende categorieën. 

 

4.3 4.3 4.3 4.3 Keuzevrijheid in LeerlingbegeleidingKeuzevrijheid in LeerlingbegeleidingKeuzevrijheid in LeerlingbegeleidingKeuzevrijheid in Leerlingbegeleiding    

 Een van de beoogde onderwijsdoelen van KWT is dat de leerling beter zelfstandig leert 

plannen. In de stellinglijst startte deze categorie dan ook met de vraag: “Hoeveel procent van de 

leerling acht u (jij) in staat zelfstandig te kunnen plannen en kan dus goed gebruik maken van 

het KWT-systeem?”. De respondent kon een percentageklasse (<20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% en 

>80%) aanvinken per onderwijstype, zie Bijlage D en Bijlage E. Er is een gewogen gemiddelde [%] 

uitgerekend door het product te nemen van de klassenmiddens en de bijhorende percentages en 

vervolgens hiervan de som te nemen (geeft dus niet het totaalpercentage weer). Deze gewogen 

gemiddeldes kunnen worden gebruikt om scores van respondenten eenvoudig te vergelijken. 

Tabel 4.6 geeft de gewogen gemiddelden weer. De volledige resultaten van dit deelonderzoek zijn 

weergegeven in Bijlage I, fig. I.1 t/m 3, en Bijlage I, tabel I.1 t/m 3. 

 

 
Tabel 4.6: Gewogen gemiddeldes aantal leerlingen geschikt voor KWT per 

onderwijsniveau, in procenten    

RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten    HavoHavoHavoHavo    

onderbouwonderbouwonderbouwonderbouw    

HavoHavoHavoHavo    

bovenbouwbovenbouwbovenbouwbovenbouw    

VWOVWOVWOVWO    

onderbouwonderbouwonderbouwonderbouw    

VWOVWOVWOVWO    

bovenbouwbovenbouwbovenbouwbovenbouw    

Havo leerling 31,3 43,3 40,7 56,7 

VWO leerling 37,0 48,1 54,2 66,3 

Docenten 26,8 42,5 50,0 64,7 

Management & OOP 43,3 53,3 66,7 73,3 

GemiddeldGemiddeldGemiddeldGemiddeld    34,634,634,634,6    46,846,846,846,8    52,952,952,952,9    65,2565,2565,2565,25    

 

 

 Uit tabel 4.6 zijn enkele punten op te maken: 

 

• Een groot deel van de leerlingen blijkt ongeschikt voor KWT (kan slecht plannen). 

• De Havoleerling wordt verondersteld minder geschikt te zijn voor KWT dan de VWO-

leerling, onderbouw minder geschikt dan bovenbouw. 

• Havoleerlingen geven zichzelf slechtere scores dan de overige respondenten. 

• Managenment & OOP geven op ieder niveau hogere scores dan andere respondenten. 

 

 Aangezien een hoog percentage leerlingen wordt verondersteld slecht te zijn in plannen is 

leerlingbegeleiding noodzakelijk. BC Weert ziet de mentor als aangewezen persoon die 

verantwoordelijk is voor de begeleiding van de leerling. Daarom worden in deze categorie enkele 

stellingen samengevoegd tot een schaal van ‘leerlinggestuurde’ begeleiding (leerling heeft grote 

zelfstandigheid) tot ‘mentorgestuurde’  begeleiding (mentor stuurt de leerling). Bij een score 5 

vindt de respondent dat de mentor leerling intensief moet begeleiden en bij een score van 1 moet 

de leerling zelfstandig kunnen functioneren. In par. 4.1 staat uitgelegd hoe de verwerking is 
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uitgevoerd. De resultaten van dit deelonderzoek zijn op de volgende pagina in tabel 4.7 en tabel 

4.8 af te lezen. 

 De score op stellingen in de categorie Leerlingbegeleiding is te vinden in Bijlage G, figuur 

G.6 t/m figuur G.8. 

 

 
Tabel 4.7: Gemiddelde score en standaard deviatie schaal Leerlingbegeleiding    

RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten    GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    [[[[----]]]]    Standaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatie    [[[[----]]]]    

Docenten 3,18 0,30 

Leerlingen 2,02 0,38 

Management & OOP 3,04 0,74 

 

 
Tabel 4.8: Relatief aantal respondenten in scoregroepen Leerlingbegeleiding    

RespoRespoRespoRespondentenndentenndentenndenten    Leerlinggestuurd [%]Leerlinggestuurd [%]Leerlinggestuurd [%]Leerlinggestuurd [%]    Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]    Mentorgestuurd [%]Mentorgestuurd [%]Mentorgestuurd [%]Mentorgestuurd [%]    

Docenten 10,0 75,0 15,0 

Leerlingen 66,1 32,2 1,7 

Management & OOP 0,0 100,0 0,0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    48,848,848,848,8    46,546,546,546,5    4,74,74,74,7    

 

 

 De gemiddelde scores geven aan dat de docenten een lichte voorkeur hebben voor 

begeleiding van de mentor en leerlingen duidelijk voor zelfstandigheid. Het management en OOP 

stellen zich neutraal op in deze kwestie. 

 Uit de losse stellingen blijkt dan ook dat leerlingen zelf willen kiezen bij welk vak zij gaan 

zitten, zie Bijlage G figuur G7 en G8. Wel geven leerlingen enigszins toe (gemiddelde score 2,54) 

dat zij dat vak kiezen waar zij het minst hoeven doen. Ook geven leerlingen te kennen dat er 

controle moet zijn op de aanwezigheid bij KWT. Verder geven leerlingen aan eerder te kiezen voor 

een bepaald vak dan voor een bepaalde docent tijdens KWT, waar de docenten dachten dat dit 

omgekeerd zou zijn. 

 

 Om dieper in gaan op de rol van de mentor en de leerling in de leerlingbegeleiding, zijn 3 

stellingen opgenomen, zie Bijlage F, daarbij wordt gekeken naar de rol van de mentor en de 

leerling bij het plannen van de KWT lessen. Zo kan een respondent een volgende score laten zien: 

‘leerling beslist’, ‘mentor en leerling overleggen’ of ‘mentor beslist’. De resultaten van de 

gemiddelde scores op deze drie stellingen zijn weergegeven in tabel 4.9. 

 

 
Tabel 4.9: Gemiddelde scores stellingen over de rol van leerling en mentor bij studieplanning    

RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten        LLLLeerling beslist eerling beslist eerling beslist eerling beslist [[[[----]]]]    MMMMentor en leerling overleggenentor en leerling overleggenentor en leerling overleggenentor en leerling overleggen    [[[[----]]]]    MMMMentor beslist entor beslist entor beslist entor beslist [[[[----]]]]    

Docenten 2,95 3,45 2,75 

Leerlingen 4,22 2,14 1,54 

Management & OOP 3,60 4,00 2,40 

GemiddeldGemiddeldGemiddeldGemiddeld    3,593,593,593,59    3,203,203,203,20    2,232,232,232,23    

 

 

 Leerlingen beslissen graag zelf welke vakken zij gaan volgen. Docenten en management & 

OOP hebben liever dat er overleg tussen de mentor en de leerling plaatsvindt. Alle respondenten 

zijn het er duidelijk niet mee eens dat de mentor beslist welke vakken leerlingen moeten volgen, 

dat afbreuk zou doen aan de doelstellingen van KWT. Opgemerkt wordt wel dat docenten van 

mening zijn dat er in de praktijk te weinig tijd zal zijn voor de mentor om voor elke 

mentorleerling te plannen naar welk vak hij / zij moet gaan. Ook vinden zij dat het praktisch 

onmogelijk is voor een mentor te controleren of leerlingen daadwerkelijk tijdens KWT aan een 

vak werken. Het management & OOP denken, in beide gevallen, dat dit wel mogelijk is. 
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 Er is in deze categorie opnieuw gekozen om de respondenten op te delen in kleinere 

categorieën. Het gemiddelde van de categorieën zijn te zien in Bijlage I, tabel I.4 en een overzicht 

van de scoregroepen in Bijlage I, tabel I.5.  

 Uit de tabellen I.4 en I.5 kan geconcludeerd worden dat: 

 

• Docenten die bètavakken doceren zien graag meer begeleiding door de mentor dan 

docenten die alfavakken doceren. 

• Eerstegraads docenten zien graag meer begeleiding door de mentor dan tweedegraads 

docenten.  

• Docenten uit het Havo-team zien meer begeleiding door de mentor dan docenten uit het 

VWO-team.  

• Oudere leerlingen staan meer open voor begeleiding dan jongere leerlingen 

• De Directie, Teamleiders en OOP nemen allen weer een neutrale positie in. 

 

4.4 4.4 4.4 4.4 KKKKeuzevrijheid in Lesinvullingeuzevrijheid in Lesinvullingeuzevrijheid in Lesinvullingeuzevrijheid in Lesinvulling    

 In deze laatste categorie worden enkele stellingen, zie Bijlage F, samengevoegd tot een 

schaal van ‘vraaggestuurd’ (leerlingen sturen lesinhoud door middel van vragen stellen) naar 

‘neutraal’ tot ‘aanbodgestuurd’ (docent stuurt lesinhoud door middel van aanbieden lesstof). Ook 

hier is dezelfde verwerking gebruikt als toegepast in par. 4.1. De score op deze schaal is 

weergegeven in tabel 4.10 en tabel 4.11. Bij een score 5 vindt de respondent dat de organisatie 

‘aanbodgestuurd’ moet plaatsvinden, en bij een score van 1 moet de organisatie ‘vraaggestuurd’ 

plaatsvinden. 

 De score op stellingen in de categorie Lesinvulling is te vinden in Bijlage G, figuur G.9 t/m 

figuur G.11 

 

 
Tabel 4.10: Gemiddelde score en standaard deviatie schaal Lesinvulling KWT    

RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten    GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    [[[[----]]]]    Standaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatie    [[[[----]]]]    

Docenten 3,12 0,23 

Leerlingen 3,18 0,57 

Management & OOP 3,75 0,34 

 

 
Tabel 4.11: Relatief aantal respondenten in scoregroepen Lesinvulling KWT    

RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten    Vraaggestuurd [%]Vraaggestuurd [%]Vraaggestuurd [%]Vraaggestuurd [%]    NeutrNeutrNeutrNeutraal [%]aal [%]aal [%]aal [%]    Aanbodgestuurd [%]Aanbodgestuurd [%]Aanbodgestuurd [%]Aanbodgestuurd [%]    

Docenten 15,8 63,2 21,1 

Leerlingen 11,9 71,2 16,9 

Management & OOP 0,0 40,0 60,0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    12,012,012,012,0    67,567,567,567,5    20,520,520,520,5    

 

 

 Zoals te zien is, staan leerlingen en docenten neutraal tegenover de lesinvulling, met een 

kleine neiging naar aanbodgestuurde lesinvulling (scores vlak boven het gemiddelde). Het 

management & OOP heeft duidelijk de wens dat docenten extra lesstof aanbieden tijdens KWT. 

 Uit losse stellingen blijkt de meerderheid van de leerlingen aan te geven dat de docent de 

leerling zelfstandig moet laten werken tijdens KWT. Daar is KWT ook voor bedoeld. Verder blijkt 

dat de docenten het lesmateriaal dat voor KWT is ontwikkeld getoetst willen zien. Ook willen zij, 

alsook de leerlingen, de ruimte krijgen om voor enkele leerlingen het KWT-uur te reserveren. 

Docenten zijn niet van mening, waar het management & OOP dat wel is, dat zij de leerlingen een 
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cijfer moeten geven voor hun gedrag tijdens KWT. Waar de docenten en management & OOP 

leerlingen graag zien samenwerken tijdens KWT, scoren de leerlingen neutraal op deze stelling. 

 

 Om nog dieper in te gaan op de verschillende opinies tussen respondenten, zijn de 

respondenten opgedeeld in verschillende categorieën. Het gemiddelde van de categorieën is te 

zien in Bijlage J, tabel J.1 en een overzicht van de scoregroepen in Bijlage J, tabel J.2.  

 Tabellen J.1 en J.2 laten het volgende te zien: 

 

• Er is een groot verschil tussen bètavakken en alfavakken op te merken. Docenten die 

bètavakken doceren zijn voor een vraaggestuurde lesinvulling en docenten die alfavakken 

doceren een aanbodgestuurde lesinvulling. 

• Tweedegraads docenten zijn meer voor een aanbodgestuurde lesinvulling dan 

eerstegraads docenten.  

• Docenten uit het VWO-team zijn meer voor een aanbodgestuurde lesinvulling dan 

docenten uit het Havo-team.  

• Oudere leerlingen zijn meer voor een aanbodgestuurde lesinvulling dan jongere 

leerlingen. 

• De Directie, Teamleiders en OOP zijn allen sterk voor aanbodgestuurde lesinvulling, meer 

dan de overige categorieën. 
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5.5.5.5. ConclusieConclusieConclusieConclusie    en en en en DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie    
 

5.1 5.1 5.1 5.1 De ResDe ResDe ResDe Resultatenultatenultatenultaten    

 Van dit onderzoek worden eerst kort de resultaten gepresenteerd door antwoord te geven 

op de onderzoeksvragen gepresenteerd in par. 2.5. Samenvattend zijn de antwoorden hierop de 

volgende: 

 

1. Hoe staan leerlingen, docenten, management & OOP tegenover de introductie van KWT? 

Over het algemeen wordt KWT op BC Weert, tot op heden, niet positief ontvangen. Van 

alle docenten staan de docenten uit de categorieën bèta, eerstegraads en Havo het minst 

positief tegenover KWT. Naarmate het leerjaar vordert kijken leerlingen, al hoewel nog 

steeds negatief, positiever tegen KWT aan. Op VWO wordt KWT beter door leerlingen 

ontvangen dan op Havo. De Directie, Teamleiders en OOP staan neutraal ten opzichte 

van KWT. 

2. Wat vinden leerlingen, docenten, management & OOP van de doelstellingen van KWT? 

Het blijkt dat leerlingen en docenten niet van mening zijn dat leerlingen door KWT beter 

leren plannen. KWT draagt, volgens leerlingen en docenten, ook niet beduidend bij aan 

het verbeteren van de resultaten voor een vak. Docenten zijn dan ook niet van mening 

dan KWT bijdraagt aan beter onderwijs, het management & OOP vinden dit wel. 

3. Op welk niveau en welke wijze moeten overleg en evaluatie over de organisatie en 

invoering van KWT volgens het personeel plaatsvinden? 

Er is duidelijk behoefte aan overleg en eenduidige afspraken betreffende de invoering en 

organisatie van KWT. Dit overleg moet minstens maandelijks plaatsvinden op sectie- en 

schoolbreed niveau. Als het neerkomt op verantwoordelijkheid met betrekking tot 

leerling-absentie dan wijzen de groep docenten en de groep management & OOP naar 

elkaar als eindverantwoordelijke. 

4. Welke mate en vorm van leerlingbegeleiding vinden leerlingen, docenten, management & 

OOP noodzakelijk?  

Er zijn duidelijke verschillen in opvatting over de mate en de vorm van 

leerlingbegeleiding. Leerlingen beslissen graag zelf welke vakken zij gaan volgen tijdens 

KWT. Docenten en management & OOP zien liever dat er overleg tussen de mentor en de 

leerling hierover plaatsvindt. Van alle docenten zien de docenten uit de categorie bèta, 

eerstegraads en Havo graag een hogere maat van leerlingbegeleiding dan de overige 

docenten. 

5. Welke lesinvulling van KWT vinden leerlingen, docenten, management & OOP wenselijk? 

Leerlingen en docenten zijn gematigde voorstanders van het aanbeiden van extra lesstof 

tijdens KWT. Management & OOP zijn bijzonder overtuigd van deze vorm van 

lesinvulling. Wel is er een groot verschil tussen bètavakken en alfavakken op te merken. 

Docenten die bètavakken doceren hebben de voorkeur voor een vraaggestuurde 

lesinvulling en docenten die alfavakken doceren een voorkeur voor aanbodgestuurde 

lesinvulling. 
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5.2 5.2 5.2 5.2 Discussie Discussie Discussie Discussie Resultaten Resultaten Resultaten Resultaten ten opzichte vanten opzichte vanten opzichte vanten opzichte van    de de de de LLLLiteratuuriteratuuriteratuuriteratuur    

 Dat KWT nog verre van volmaakt functioneert (Haaksema e.a., 2002) wordt bevestigd met 

de negatieve algemene opinie over KWT van BC Weert. Een belangrijke pedagogisch-didactische 

doelstelling van KWT is het bevorderen van zelfstandigheid. De resultaten van dit onderzoek 

tonen aan dat dit in de praktijk op BC Weert nog niet het geval is. Zo zijn de leerlingen en 

docenten van BC Weert niet van mening dat leerlingen door KWT beter leren plannen. Oomens 

e.a. benadrukken hierbij dat leerlingen moeten leren plannen. Een aantal lessen 

studievaardigheden / plannen zijn van belang. Verder is het zaak om de leerling het eerste half 

jaar intensief te begeleiden (Oomens e.a., 2007). Deze vorm van begeleiding wordt, tot op heden, 

nog niet op BC Weert aangeboden.  

 In de literatuur wordt vermeld dat leerlingen door middel van KWT hun resultaten voor 

vakken kunnen verbeteren (Oomens e.a., 2007): leerlingen en docenten van BC Weert delen deze 

mening niet. Dit kan mede komen door het feit dat er, tot op heden, nog geen duidelijke afspraken 

over de lesinvulling van KWT op BC Weert bestaan. 

 Er is duidelijk behoefte op BC Weert aan een gestuurde vorm van organisatie waarin 

frequent wordt overlegd over eenduidige afspraken betreffende KWT. Deze behoefte aan overleg 

is eveneens terug te vinden in de literatuur. Voordat leraren enthousiast worden voor een 

ingrijpende verandering, willen zij een bevredigend antwoord krijgen op allerlei vragen zoals: Is 

de vernieuwing duidelijk beschreven? Passen de ideeën achter de vernieuwing bij mijn eigen 

opvattingen over goed onderwijs? Welke investering vraagt de vernieuwing en wat levert deze 

mogelijk op? (Van der Bolt et al., 2006). Ook kan regelmatig overleg onzekerheden over de 

uitkomsten van KWT wegnemen en hiermee ook de angst voor de vernieuwing (Vernooy, 2001; 

Geijsel en Sleegers, 2001; in van der Bolt et al., 2006). 

 De aangehaalde auteurs wijzen erop dat leerlingen behoefte hebben aan begeleiding bij de 

studieplanning van KWT (Oomens e.a., 2007). Op BC Weert beslissen de leerlingen graag zelf 

welke vakken zij gaan volgen. De reden hiervan is dat de leerlingen van BC Weert tot op heden 

zelf moeten beslissen welke vakken zij tijdens KWT zullen volgen. 

 Oomens e.a. concludeerden dat KWT als opvulling (veredelde huiswerkuurtjes) voor de 

leerlingen niet motiverend werkt. Het voelt voor hen als ‘urenvulling’ en niet als nuttige tijd. 

KWT als invulling komt al meer in de richting en KWT als aanvulling motiveert het meest 

(Oomens e.a., 2007). Leerling, docenten en management & OOP van het BC Weert staan achter 

de conclusie van Oomens e.a. en kiezen unaniem voor een aanbodgestuurde lesinvulling van 

KWT. 
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5.3 Aanbeveling5.3 Aanbeveling5.3 Aanbeveling5.3 Aanbevelingenenenen    aanaanaanaan    BC WeertBC WeertBC WeertBC Weert    

 Vanuit bovenstaande beschouwing kunnen de volgende algemene aanbevelingen aan BC 

Weert worden gedaan:  

 

• Naar docenten en leerlingen helder communiceren dat volgend jaar KWT via een andere 

vorm (het Dalton-model) wordt ingevuld, om hierdoor de bestaande negatieve opinie over 

KWT weg te nemen. 

• Extra lessen studievaardigheden en plannen introduceren. Hiermee kan al in het derde 

schooljaar mee gestart worden, voordat leerling in de bovenbouw met KWT in contact 

komen. 

• Het eerste half jaar leerlingen intensief begeleiden met plannen en zelfwerkzaamheid bij 

KWT. 

• Vakkenplanning voor KWT van de leerling moet in overleg met de mentor plaatsvinden. 

• Controle op aanwezigheid moet plaatsvinden. 

• Overleg tussen personeel moet minstens maandelijks plaatsvinden op sectie- en 

schoolbreed niveau. 

• Duidelijke afspraken maken over verantwoordelijkheden en wie deze 

verantwoordelijkheden moet dragen (bijvoorbeeld de absentiecontrole). 

• Biedt tijdens KWT uren extra lesstof aan, maak het geen veredeld huiswerkuurtje. 

• De aangeboden lesstof van KWT dient ook te worden beoordeeld. 

• Docenten moeten de mogelijkheid worden geboden het KWT uur voor sommige leerlingen 

te reserveren. 

• Leerlingen op hun gedrag tijdens KWT beoordelen is niet gewenst. 

 

 Naast de algemene aanbevelingen kan BC Weert ook gewezen worden op de verschillen in 

opvatting van KWT die op deze school heersen. Door deze te erkennen en te communiceren kan 

de schoolleiding de verschillen wegnemen of hiermee rekening houden bij de opzet van KWT. 

Deze verschillende opvattingen zijn: 

 

• Leerlingen staan negatiever tegenover KWT dan het personeel. 

• Docenten die bètavakken doceren staan negatiever ten opzichte van KWT dan docenten 

die alfavakken doceren. 

• Eerstegraads docenten staan negatiever ten opzichte van KWT dan tweedegraads 

docenten.  

• Dat docenten van het Havo-team positiever tegen KWT aankijken dan docenten uit het 

VWO-team.  

• De Havo-leerling wordt verondersteld minder geschikt te zijn voor KWT dan de VWO-

leerling. 

• De onderbouwleerling wordt verondersteld minder geschikt te zijn voor KWT dan de 

bovenbouwleerling. 

• Docenten zien de teamleider of onderwijsassistent als verantwoordelijke voor 

absentiecontrole; het management & OOP ziet de docent of mentor als verantwoordelijke. 

• Op Havo is er meer behoefte aan mentorgestuurde begeleiding dan op VWO. 

• Oudere leerlingen staan meer open voor begeleiding dan jongere leerlingen. 

• Docenten willen frequenter bijeenkomen dan Management & OOP. 

• Op VWO is er meer behoefte aan vraaggestuurde lesinvulling dan op Havo. 

• Bij bètavakken is er meer behoefte aan vraaggestuurde lesinvulling dan bij alfavakken. 
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5.45.45.45.4    Aanbevelingen voor Verder OAanbevelingen voor Verder OAanbevelingen voor Verder OAanbevelingen voor Verder Onderzoeknderzoeknderzoeknderzoek    

 Dit onderzoek roept vragen op, die door vervolgonderzoek beantwoord zouden kunnen 

worden. Uit het onderzoek is niet helemaal duidelijk of KWT kan bijdragen tot meer 

zelfstandigheid van leerlingen met betrekking tot studieplanning. Vervolgonderzoek moet nagaan 

of extra lessen studievaardigheden / plannen een uitkomst kunnen bieden, waarbij eveneens zou 

kunnen worden onderzocht hoe docenten en leerlingen deze extra lessen willen invullen. 

 Ook is niet duidelijk of KWT de resultaten van de leerling kan verbeteren. Een relevante 

onderzoeksvraag bij vervolgonderzoek kan zijn: Hoe kan de lesinvulling van KWT bijdragen aan 

een verbetering van de resultaten? 

 Extra lesstof aanbieden tijdens KWT is gewenst. Vervolgonderzoek kan aantonen hoe 

deze extra lesstof kan worden vormgegeven en hoe deze moet aansluiten op de regulieren lesstof. 

 Als toevoeging op de stellingenlijst zouden de respondenten de mogelijkheid moeten 

krijgen om zelf met ideeën of suggesties te komen over de verschillende onderwerpen van KWT. 

Meer bemerkingen bij de stellingenlijst in par. 5.5. 

 

5.55.55.55.5    Evaluatie Evaluatie Evaluatie Evaluatie vanvanvanvan    het Ohet Ohet Ohet Onderzoek nderzoek nderzoek nderzoek     

 Er zijn een aantal zwakke en sterke punten in dit onderzoek. Een sterk punt is dat er een 

goed beeld is verkregen over de algemene opinie over KWT op BC Weert. Verder is het ook 

duidelijk geworden hoe verschillende groepen op BC Weert tegen de leerlingbegeleiding, 

organisatie en lesinvulling van KWT aankijken. Zo zijn tijdens personeelsoverleg enkele (soms 

uitdagende) stellingen voorgelegd waarop BC Weert geen antwoord wist te geven.  

 Er zijn ook enkele zwakke punten aan het onderzoek die verbeterd kunnen worden. Bij de 

analyse van de stellingenlijst werden enkele hiaten aangetoond: 

 

• De stellingen binnen één schalen zijn niet altijd 1 op 1 vertaalbaar tussen de 

personeelsvariant en de leerlingenvariant. Dit bemoeilijkt het vergelijken van deze twee 

respondenten categorieën binnen diezelfde schaal. 

• Ook zijn de stellingen binnen de schalen arbitrair gekozen en niet beoordeeld op 

onderlinge correlatie. 

• Het aantal respondenten binnen de groep management & OOP is te laag om betrouwbare 

kwantitatieve resultaten te verkrijgen.  

 

 Voor elke schaal zou de waarde van Cronbachs alpha berekend moeten worden. Mocht de 

correlatie tussen de stellingen binnen één schaal laag zijn dan moeten een aantal stellingen 

aangepast worden, zodanig dat de betrouwbaarheid van de schaal hoog genoeg wordt en 

resultaten tussen de beide varianten met elkaar vergeleken kunnen worden. Een interview met 

het management & OOP zou een betere manier zijn geweest om de opinies binnen deze groep te 

bepalen. 

 Een ander zwak punt aan het onderzoek is dat de stellingenlijst niet vooraf werd getest op 

een kleinere groep respondenten. Zo bleek achteraf onduidelijkheid te bestaan of de stellingen in 

de categorie Algemene Opinie KWT betrekking hadden op de huidige vorm van KWT of het 

nieuwe model. Dit is opgelost met een mondelinge toelichting.  

 

 Voor mijzelf als bètadocent geeft dit onderzoek een aantal handvatten om mijn eigen 

KWT-lessen beter in te vullen en te organiseren. Zo wil ik tijdens KWT extra lesstof gaan 

aanbieden die als aanvulling dient op de reguliere lesstof. Deze lesstof wil ik dan ook gaan 

beoordelen en de leerling aanzetten tot zelfevaluatie over het werk. Ook ontdekte ik dat er vaak 

verschillen zijn in opvattingen tussen docenten, leerlingen en management binnen een school en 

dat men van elkaars verschillende meningen niet op de hoogte is en daardoor niet kunnen worden 

onderkend. Door hier in de toekomst vaker naar te vragen, kan ik mijn rol als docent verbeteren. 
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BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen        

A.A.A.A.    IIIInterviewschema Interview Daltonnterviewschema Interview Daltonnterviewschema Interview Daltonnterviewschema Interview Daltonschoolschoolschoolschool    

1 Informatie 1 Informatie 1 Informatie 1 Informatie Respondent Respondent Respondent Respondent     
 

Naam: 

Leeftijd:        

Geslacht:        

Vak:         

Opleiding:        

Aantal jaren vakdocent: 

 

    2 A2 A2 A2 Algemeenlgemeenlgemeenlgemeen    
1) Wat houdt KWT volgens u in? 

2) Hoe belangrijk vindt u KWT voor leerlingen? 

 

3 Organisatie3 Organisatie3 Organisatie3 Organisatie    
3) Hoe zien de lokalen eruit? Wordt er optimaal gebruik van gemaakt? Verbetering? 

4) Hoe lang duurt een KWT-uur? Optimaal? 

5) Hoe is KWT ingeroosterd? Ideaal? 

6) Wat zijn de minimale gewenste faciliteiten? 

7) Hoe is de aanwezigheidscontrole/plicht geregeld? Optimaal? 

 

4 Vakken Inhoud4 Vakken Inhoud4 Vakken Inhoud4 Vakken Inhoud    
8) Welke leeractiviteiten vinden tijdens KWT plaats? Instucties/Behandelen 

zelfwerk/Vakopgaven maken/huiswerk maken/ practicum/lezen/maken. Waar gaat uw 

voorkeur naar uit? 

9) Wanneer vindt u KWT zinvol en wanneer niet? 

10) Is het duidelijk voor jou als leerling wat je moet doen, of voor u als docent? 

11) Welke begeleiding vind je of vindt u belangrijk? (Vakdocent, oudere leerling, surveillant). 

12) Hoe is de beoordeling van de volbrachte leeractiviteit geregeld? Wat is de weging? Ideaal? 

 

 

5 Leerling5 Leerling5 Leerling5 Leerling    
13) Wat wil je dat de docent doet tijdens KWT? 

14) Wat heb je persoonlijk aan KWT? (Schoolprestaties, zelfstandigheid, keuze welk vak). 

15) Hoe belangrijk vinden leerlingen KWT in het algemeen? 

 

6 Docent6 Docent6 Docent6 Docent    
16) Wat wilt u dat de leerling doet tijdens KWT? 

17) Kunt u inschatten hoe belangrijk leerlingen KWT vinden? 

18) Wat heeft u persoonlijk aan KWT? 

19) Vindt u dat KWT past bij de visie en de missie van de school? 

 

7 Suggesties7 Suggesties7 Suggesties7 Suggesties    
20) Hebt u nog suggesties wat betreft de invulling van KWT-uren? Hebt u nog nadere 

aanbevelingen? 

 

DankDankDankDank    voor uw deelname!voor uw deelname!voor uw deelname!voor uw deelname!    
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B.B.B.B.    Analyse Interview DaltonAnalyse Interview DaltonAnalyse Interview DaltonAnalyse Interview Daltonschool Docentenschool Docentenschool Docentenschool Docenten    

    
Leeftijd: 29 37 

Geslacht: m m 

Vak: wiskunde Na, Anw 

Opleiding: 1e 2e gr HBO Zijinstroom 

Aantal jaren vakdocent: 7 8 

VraagVraagVraagVraag    SSSSamenvattingamenvattingamenvattingamenvatting    SSSStellingentellingentellingentellingen    

2 Algemeen     

1)     Wat houdt KWT naar uw 

mening in? 

Leerlingen kunnen zelf kiezen bij welk vak, 

welke docent en in welk lokaal zij gaan zitten. 

 

Vragen die zij in de reguliere les niet 

beantwoord hebben moeten zij zelfstandig 

stellen tijdens KWT. 

 

Samen met de mentor plannen zij de uren, 

naarmate het jaar vordert gebeurt dit steeds 

zelfstandiger.  

leerlingen kunnen zelf kiezen bij welk vak, welke 

docent en welk lokaal zij willen zitten'. 

 

‘Aan het begin van het jaar plant de docent/mentor de 

lessen van de leerlingen, later kunnen zij dat zelf'. 

2)     Hoe belangrijk vindt u 

KWT voor leerlingen? 

Het systeem is belangrijk en prettig. 

 

 Ik krijg leerlingen in de klas aan wie ik zelf 

geen les geeft. 

 

De leerling kan een docent kiezen, dit werkt 

positief voor de sfeer tijdens zo 'n uur. 

 

De namen van de leerlingen leren is 

onmogelijk. 

 

Leerlingen kiezen voor dit systeem, dus zij 

moeten dan ook het belang van dit systeem 

inzien 

Leerling kiest voor een docent, dit zal de werksfeer 

verbeteren.’ 

 

'Alle leerlingen zullen het belang van het KWT-

systeem inzien.' 

      

3 Organisatie     

3)     Hoe zien de lokalen eruit? 

Wordt er optimaal gebruik van 

gemaakt? Verbetering? 

Wij gaan naar een nieuwbouw waar wij over 

ruime lokalen beschikken. Maar het maakt 

eigenlijk niet uit wat voor een lokaal het is. 

 

Aan de inrichting hoeven geen speciale eisen 

te worden gesteld. 

 

Ik loop non-stop rond en ben individueel bezig. 

 

In het ideale geval beschik ik over een ruimte 

die in twee delen kan worden verdeeld: een 

stille ruimte en de afdeling waar de computers 

staan. 

 

Flexibiliteit is belangrijk. 

 

Indeling kan gemaakt worden met schotjes. 

 

De directie streeft naar het gevoel van één 

grote ruimte, maar waar meerdere dingen 

moeten plaatsvinden. 

Het is belangrijk een instructielokaal te 

behouden dat ook kan worden afgescheiden 

van de grote ruimte.  

 

 Stilteruimte is ook erg belangrijk, zodat 

leerlingen ook zonder hulp van docenten rustig 

aan de slag kunnen. 

 

De docent kan al van tevoren op een lijst 

‘Voor het geven van KWT-uren hoeven geen specifieke 

eisen worden gesteld aan het lokaal waarin deze lessen 

worden gegeven.’ 

 

‘Wanneer KWT in een grote ruimte wordt gegeven dan 

moet de mogelijkheid bestaan om deze op te delen in 

meerdere functiegebieden.' 

 

'Een stilteruimte moet aanwezig zijn.' 

 

'De docent moet de ruimte krijgen om voor enkele 

leerlingen het KWT uur te organiseren.' 
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aangeven welke leerlingen voor een bepaald 

KWT-uur waar worden geplaatst. Voor deze 

voorkeurlijst is een maximum van 20 

leerlingen vastgesteld om te voorkomen dat 

vaste clubjes worden gevormd. 

 

Wanneer ik als docent voor elke les een 

voorkeurlijstje van 30 favoriete leerlingen kan 

opschrijven, dan is de keuzevrijheid beperkt.  

 

4)     Hoe lang duurt een KWT-

uur? Optimaal? 

45 minuten, komt in de praktijk overeen met 

35 minuten. 

 

Bij KWT zijn er altijd nog van die zwervers die 

te laat komen, deze zijn lastig en verstoren 

vaak de les. 

 

45 minuten zijn soms wel erg kort. 

 

Ik zou liever twee kleine KWT-uren per dag 

hebben dan 1 groter blok per dag. 

 

Met een uur heb ik minder keuze. 

‘Ik zou liever twee kleine KWT-uren per dag hebben 

dan 1 groter blok per dag.' 

 

'45 minuten is de maximale duur van een KWT les.' 

5)     Hoe is KWT ingeroosterd? 

Ideaal? 

Elk 3e en 5e uur. 

 

Er is ook een KWT-mentor-uur. 

 

Doel is om 8 KWT-uren per week open te 

hebben.  

‘Liever twee kleine KWT-uren op een dag dan een 

langere.' 

6)     Wat zijn de minimale 

benodigde faciliteiten? 

    

7)     Hoe is de 

aanwezigheidscontrole/plicht 

geregeld? Optimaal? 

Van de KWT-docent krijgt de leerling een 

stempel als bewijs van aanwezigheid. 

 

Tijdens het mentor-uur bespreekt de mentor 

de gang van zaken en controleert de stempels 

van de leerling. Ook gaat de mentor met de 

leerling plannen wat de leerling gaat doen. 

 

In de brugklas moeten de leerlingen doen wat 

de mentor zegt. 

 

Het nakijken waar ze geweest lukt in de 

praktijk als mentor wel, maar voor het 

plannen voor 30 leerlingen waar ze naar toe 

moeten is helaas niet genoeg tijd. 

 

In de onderbouw hebben leerlingen tutoren 

(bovenbouwleerlingen) die de leerling helpen 

met het plannen. 

 

In de bovenbouw is het niet realistisch dat de 

mentor de leerling aanstuurt welk vak hij/zij 

volgt en dat is ook niet wenselijk omdat de 

leerling zelfstandig genoeg is. 

 

KWT-uren gecombineerd met gewone uren, 

dat is vlees nog vis. Liever een systeem dat 

geheel uit KWT bestaat.  

‘De mentor heeft tot taak de aanwezigheid van de 

leerling te controleren en passende sancties op te 

leggen.' 

 

'De mentor heeft als rol om per leerling te plannen 

waar hij/zij voor moet intekenen.'  

 

'Bovenbouw leerling is zelfstandig genoeg om zelf de 

KWT-uren te plannen.' 

 

'KWT-systeem werkt optimaal wanneer alle lessen 

volgens dit systeem zouden lopen.' 

 

'Presentie controleren lukt de mentor wel, maar het 

plannen voor 30 leerlingen waar deze naar toe moeten, 

daar zal in de praktijk niet genoeg tijd voor zijn.' 
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VraagVraagVraagVraag    SSSSamenvattingamenvattingamenvattingamenvatting    SSSStellingentellingentellingentellingen    

4 Vakken Inhoud 17:23     

8)     Welke leeractiviteiten 

vinden tijdens KWT plaats? 

Instucties/Behandelen 

zelfwerk/Vakopgaven 

maken/huiswerk maken/ 

practicum/lezen/maken. En 

waar gaat uw voorkeur naar 

uit? 

Er is een activiteit die in de regel voor 99% 

van de tijd plaatsvindt en dat is huiswerk 

maken. 

 

Instructies van de docent in principe niet. 

 

En daar valt kletsen ook onder. 

 

Alle leerjaren zitten door elkaar. Ik ben van 

hot naar her aan het springen. 

 

Leerlingen kiezen meestal voor een leraar. 

Sommige leerlingen kiezen voor een strenge 

leraar, andere leerlingen komen om te keten. 

 

Zij kiezen meer bewust voor een leraar dan 

voor een vak.  

‘KWT zal voor 99% van de tijd bestaan uit huiswerk 

maken.' 

 

'Leerlingen kiezen eerder voor een leraar dan voor een 

vak.' 

‘Het is niet de bedoeling dat de docent tijdens KWT 

instructies geeft.' 

9)     Wanneer vindt u KWT 

zinvol en wanneer niet? 

Als leerlingen een vraag stellen over het vak. 

 

Huiswerk maken voor een ander vak is ook 

goed.  

‘Tijdens KWT mag alleen worden gewerkt aan mijn 

vak' 

  Veel leraren hebben een eigen idee over hoe 

een KWT-uur wordt ingevuld. Dit kan 

verwarrend zijn voor een leerling, maar de 

leerling kan wel de docent uitzoeken die bij 

haar/zijn stijl hoort. 

 

De neuzen moeten dezelfde kant op, een visie 

van bovenaf aangestuurd is belangrijk.  

 

Elke donderdag vindt overleg plaats: de KWT -

vergadering. 

 

Nieuwe docenten moeten goed ingelicht 

worden over het concept. 

 

De invulling van het uur geef ik er zelf aan.  

 

Cruciale punten bij de invulling: leerling moet 

aan het werk zijn, de manier waarop ze 

binnenkomen. Gangwachten aanstellen, 

omdat leerlingen over de gang zwerven.  

‘Als docent mag ik zelf bepalen wat er tijdens een 

KWT-uur gebeurt.' 

 

'Om het KWT-systeem te laten slagen moeten er 

eenduidige afspraken worden gemaakt over de 

invulling van KWT.' 

11)  Welke begeleiding vindt u, 

vind jij belangrijk? 

(Vakdocent, oudere leerling, 

surveillant) 

95% vakdocent; soms kunnen leerlingen 

andere leerlingen helpen, in de praktijk lukt 

dit niet veel. 

 

Het is belangrijk leerlingen te leren om andere 

leerlingen te helpen. 

 

De leerlingen maken er een sport van om naar 

die docent te gaan waar zij het minst hoeven 

te doen. 

‘Leerlingen die andere leerlingen helpen zijn gewenst, 

maar zal in de praktijk nooit lukken.' 

 

'De leerling maakt er een sport van om daar naar toe 

te gaan waar hij of zij het minst hoeft te doen.’ 

12)  Hoe is de beoordeling van 

de gedane leeractiviteit 

geregeld? Wat is de weging? 

Ideaal? 

Naast een cijfer voor de vakken, wordt er ook 

voor de rapportage over gedrag en de mate van 

samenwerking van leerlingen tijdens KWT-

uren, gesproken over het geven van een cijfer. 

Dus een beoordeling van de docent hoe de 

leerling zich gedraagt tijdens KWT. 

 

Docenten kunnen nu al een ‘goed/slecht 

gewerkt’ aantekening maken. De mentor dient 

de sancties hierop aan te passen. 

 

Qua tijdmanagement is het in praktijk niet 

mogelijk voor een mentor om iedereen te 

beoordelen. 

 

Als een leerling een stempel heeft van 

Er moet een cijfer/beoordeling komen over het gedrag 

van leerlingen tijdens KWT.’ 

 

'Het is onmogelijk voor een mentor te controleren of 

leerlingen daadwerkelijk aan een vak werken tijdens 

KWT' 
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wiskunde dan wil dat niet zeggen dat de 

leerling ook aan wiskunde heeft gewerkt. 

 

Het is niet te controleren of iedereen aan het 

vak aan het werk is.  

   

5 Leerling 31:23     

13)  Wat wil je dat de docent 

doet tijdens KWT? 

Hapklare antwoorden geven op het huiswerk, 

dat wil de docent natuurlijk niet. 

 

Mij niet zien en mij met rust laten.  

Tijdens KWT moet een leraar mij met rust laten.' 

 

'Het is fijn om huiswerk te maken tijdens KWT, want 

dan kan de leraar mij de antwoorden geven.' 

14)  Wat heb je persoonlijk aan 

KWT? (Schoolprestaties, 

zelfstandigheid, keuze welk 

vak) 

De bovenbouw Havo/VWO leerlingen hebben 

het systeem door en maken er goed gebruik 

van. 

 

Het is ongeveer 10 tot 15% van de leerlingen 

dat er goed gebruik van kan maken. 

 

Het systeem is goed maar de uitvoering nog 

niet; hiervoor moeten de neuzen dezelfde kant 

op komen staan. 

 

Top down is hierbij vaak prettiger dan van 

onderaf. Iedereen moet de zelfde visie hebben 

om tot een succes te komen. 

 

Als er veel nieuwe mensen bijkomen dan 

wordt de organisatie omtrent KWT soepeler en 

raakt verstoord. 

Maar 10 tot 15% van de leerlingen kan goed gebruik 

maken van het KWT-systeem.' 

 

'Iedereen moet dezelfde visie hebben over het KWT-

syteem wil het systeem kans van slagen hebben.' 

 

'Een gezamenlijke visie moet van bovenaf op alle 

docenten betrekking hebben.' 

15)  Hoe denken leerlingen in 

het algemeen over het belang 

van KWT? 

Het voor zichzelf kunnen opkomen is 

verbeterd. Door de KWT-uren zal de relatie 

met de leerlingen verbeteren. 

 

 Meestal zijn het mijn eigen leerlingen die 

komen. 

 

De leerling kan vrij goed zijn/haar mening 

vormen. 

 

Zij kunnen goed hun woordje doen. 

 

Aan het samenwerken wordt nog gewerkt. 

 

Als docent wil ik meedenken over KWT. 

 

Het overleg tussen collega's onderling, die 

samen een KWT-uur draaien is zeer goed en 

daar zitten geen problemen. 

 

KWT-invulling wordt vooral vanuit sectie 

gestuurd.  

‘Door KWT leren leerlingen beter voor zichzelf 

opkomen.' 

 

‘Ik zie geen problemen in communicatie met een 

mededocent waarmee ik samen les geef.' 

 

‘Door de KWT-uren zal de relatie met de leerlingen 

verbeteren.’ 

      

6 Docent     

16)  Wat wilt u dat de leerling 

doet tijdens KWT? 

Leerlingen moeten tijdens KWT 

samenwerken. 
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17)  Hoe belangrijk vinden de 

leerlingen KWT naar uw 

mening? 

Heel belangrijk want dan hoeven zij thuis 

geen huiswerk te maken. 

 

Als je niet wilt dat leerlingen huiswerk maken 

tijdens KWT, dan moet je het geen huiswerk 

noemen. Bijvoorbeeld een weektaak waarin 

leerling zelf mag beslissen wanneer deze 

gemaakt wordt.  

 

In de onderbouw is KWT vooral huiswerk 

maken. We geven geen KWT gerelateerde 

taken.  

‘Leerlingen vinden KWT fijn want dan hoeven ze thuis 

geen huiswerk te maken.' 

 

'Voor KWT moet apart lesmateriaal worden 

geschreven.' 

 

'KWT gerelateerde taken moeten ook worden getoetst.' 

18)  Wat heeft u persoonlijk 

aan KWT? 

Afwisseling, qua sfeer is het heel leuk tijdens 

een KWT-uur. 

 

Soms denk ik wel eens: ‘Hier heeft niemand 

wat aan gehad.’ 

 

Van een eigen les heb ik toch meer het idee 

dat ik het in eigen hand heb. 

 

Vlak voor een toetsweek heb ik wel 35 

leerlingen in het lokaal zitten, die allemaal 

vragen stellen. Na dat uur ben ik helemaal 

gaar. 

 

Vlak voor de toetsweek wordt het heel druk in 

de lessen. Dan komen ook de klachten dat het 

systeem niet werkt, het is dan onmogelijk om 

alle vragen te beantwoorden. 

‘Ik denk dat de sfeer tijdens een KWT-uur leuk is.' 

 

'KWT zal meer werkdruk met zich meebrengen.' 

 

'Het is onmogelijk om de vragen van 30 leerlingen te 

beantwoorden.' 

19)  Vindt u dat KWT past bij 

de visie en de missie van de 

school? 

    

  Voor de eindexamencijfers maakt het niets uit, 

er zijn wel meer leerlingen met meer vakken. 

 

In het begin ging het heel goed toen iedereen 

nog dezelfde ideeën had. 

‘KWT zal een positief effect hebben op de 

eindexamencijfers.' 

   

7 Suggesties     

20)  Heeft u nog suggesties 

wat betreft de invulling van 

KWT-uren? Wat zou u in het 

bijzonder aan willen bevelen? 

Discussies voeren op sectieniveau.    
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C.C.C.C.    Analyse Interview DaltonAnalyse Interview DaltonAnalyse Interview DaltonAnalyse Interview Daltonschool school school school LLLLeerlingeneerlingeneerlingeneerlingen    

    
VraagVraagVraagVraag    SSSSamenvattingamenvattingamenvattingamenvatting    SSSStellingentellingentellingentellingen    

2 Algemeen     

1)     Wat houdt KWT volgens jou in? Zelf aandacht aan vakken besteden. 

 

Huiswerk maken en vragen stellen 

‘KWT is huiswerk maken en vragen stellen.’ 

2)     Hoe belangrijk vind je KWT 

voor leerlingen? 

Belangrijk: het is fijn om de docenten vragen te 

stellen. 

 

Belangrijk omdat we thuis dan minder hoeven 

te doen. We hebben dus meer vrije tijd. 

 

In de lagere klassen zijn leerlingen vooral 

vervelend en in de 5e en 6e klas worden 

mensen serieus. 

‘KWT is goed want dan hoef ik thuis geen 

huiswerk meer te maken.’ 

      

3 Organisatie     

3)     Hoe zien de lokalen eruit? 

Wordt er optimaal gebruik van 

gemaakt? Verbetering? 

Gewoon een klaslokaal en dat is erg 

vertrouwd. 

 

Het is fijn als er altijd computers aanwezig 

zijn. 

‘Bij KWT moeten altijd computers aanwezig 

zijn.’ 

4)     Hoe lang duurt een KWT-uur? 

Optimaal? 

45 minuten zijn voldoende, zeker niet langer ‘45 minuten is de maximale duur van een KWT 

uur.’ 

5)     Hoe is KWT ingeroosterd? 

Ideaal? 

Ja, met lekker een pauze tussendoor (het 3e en 

5e uur). 

  

6)     Wat moet er minimaal 

aanwezig zijn? 

    

7)     Hoe is de 

aanwezigheidscontrole/plicht 

geregeld? Optimaal? 

Ligt volledig aan de mentor. 

 

Sommige mentoren zijn streng andere niet. 

 

Als je een stempel mist dan moet je twee uur 

nablijven. 

‘Aanwezigheid bij KWT moet goed worden 

gecontroleerd. 

      

4 Vakken Inhoud      

8)     Welke leeractiviteiten vinden 

tijdens KWT plaats? 

Instucties/Behandelen 

zelfwerk/Vakopgaven 

maken/huiswerk maken/ 

practicum/lezen/maken. En waar 

gaat jouw voorkeur naar uit? 

HUISWERK MAKEN en practicum.   

9)     Wanneer vind je KWT zinvol en 

wanneer niet? 

Fijn als je uitleg krijgt van een andere docent. ‘’ Het is fijn om soms van een andere docent les 

te krijgen.’ 

      

11)  Welke begeleiding vind je 

belangrijk? (Vakdocent, oudere 

leerling, surveillant) 

Leerlingen in groepjes samenwerken. ‘Tijdens KWT moeten leerlingen in groepjes 

samenwerken.’ 

12)  Hoe is de beoordeling van de 

gedane leeractiviteit geregeld? Wat 

is de weging? Ideaal? 

Geen beoordeling. ‘Het is niet nodig dat leerlingen voor KWT-uren 

worden beoordeeld.’ 

      

5 Leerling      

13)  Wat wil je dat de docent doet 

tijdens KWT? 

Al je een vraag hebt, helpen. ‘Een docent moet tijdens KWT vooral vragen 

van leerlingen beantwoorden.’ 

14)  Wat heb je persoonlijk aan 

KWT? (Schoolprestaties, 

zelfstandigheid, keuze welk vak) 

Je kunt naar de uren waar jezelf naartoe wilt.  

 

Je hoeft thuis geen huiswerk te maken. 

‘Het beste aan KWT is dat de leerling thuis geen 

huiswerk meer hoeft te maken.’ 

15)  Hoe denken leerlingen in het 

algemeen over het belang van KWT? 

Jonge leerlingen: keten; oudere leerlingen: 

vragen stellen. 

‘Jonge leerlingen zullen tijdens KWT vooral 

keten, oudere leerlingen zullen serieuze vragen 

stellen.’ 
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VraagVraagVraagVraag    SSSSamenvattingamenvattingamenvattingamenvatting    SSSStellingentellingentellingentellingen    

6 Docent     

16)  Wat wil je dat de leerling doet 

tijdens KWT? 

Vragen stellen. ‘Docenten verwachten van hun leerlingen dat zij 

tijdens KWT vragen stellen.’ 

17)  Hoe belangrijk denk je dat 

leerlingen KWT vinden? 

    

18)  Wat heb je persoonlijk aan 

KWT? 

    

19)  Vind je dat KWT past bij de visie 

en de missie van de school? 

    

      

7 Suggesties     

20)  Heb je nog suggesties wat 

betreft de invulling van KWT-uren? 

Wat zou je in het bijzonder aan 

willen bevelen? 

Sommige docenten zijn altijd gereserveerd. 

Deze kunnen goed uitleggen. 

‘Leerlingen kiezen voor een docent die het beste 

uitlegt.’ 
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D.D.D.D.    StellingenlijstStellingenlijstStellingenlijstStellingenlijst    PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel    

Stellingenlijst Keuzewerktijd (KWT) Onderwijzend Personeel en Directie 

Algemene informatie 

Geslacht: � man     � vrouw  

Vakgebied:  

De meeste lessen geef ik in 

onderwijstype: 

� VMBO-b/k/g 

� Havo 

� VMBO-t                

� VWO 

Bevoegdheid: � (nog) geen                             � 2
e
 graads                                � 1

e
 graads 

Aantal jaren werkzaam in het 

onderwijs: 

 

 

1 Algemene Opinie over KWT 

 In de literatuur wordt KWT beschreven als “Uren waarin de leerling zelf kiest aan welk vak deze wil werken, 

 de zogenaamde externe differentiatie”*. Er zijn in uw school ook KWT lessen. Hieronder staan enkele 

 algemene stellingen over KWT. In hoeverre bent u het met onderstaande stellingen eens?  

De werksfeer tijdens KWT lessen is beter dan tijdens 

reguliere lessen 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

De meeste leerlingen zullen het belang van het KWT 

inzien 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

KWT verhoogt mijn werkvreugde Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Door KWT leren leerlingen beter te plannen Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

KWT verbetert de relatie met mijn leerlingen Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

KWT draagt bij aan beter onderwijs Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

 KWT heeft voor mijn vak een positief effect op de cijfers Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

*Haaksma T., Hurk van den P., Nierop D. en pel B., Keuzewerktijd in de tweede fase, brochure VSLP, Den Bosch, 2002     Z.O.Z 
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2 De organisatie 

 Rondom het invoeren en vormgeven van KWT bij u op school schuilt aardig wat organisatie. Hieronder staan 

 enkele stelling over deze organisatie. In hoeverre bent u het met onderstaande stellingen eens? 

Als docent mag ik zelf bepalen wat er tijdens een KWT les 

gebeurt  

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Om KWT te laten slagen moeten er eenduidige afspraken 

komen over de invulling van KWT 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Geregeld zouden docenten bij elkaar moeten kunnen 

komen om ideeën over KWT met elkaar te delen 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Tijdens KWT moet te allen tijde de bijbehorende 

vakdocent van het gekozen vak aanwezig zijn  

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Iedereen moet dezelfde visie hebben over KWT wil het 

systeem slagen 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Ouders moeten een rol spelen bij de organisatie van KWT Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Op welk niveau moeten overleg over de organisatie en 

invulling van KWT plaatsvinden 

Docenten      sectie     werkgroepen       schoolbreed                                                       

 

     �                   �                  �                          � 

De ideale frequentie van overleg is volgens mij Dagelijks   Wekelijks    Maandelijks   aantal keer p. j.    

 

    �                 �                  �                       � 

Degene die leerlingen aanspreekt over absentie bij KWT 

is volgens mij de 

Docent     Mentor    Onderwijsassistent  Teamleider    

 

    �                 �                  �                       � 
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3 Mate van leerlingbegeleiding 

 Een van de beoogde onderwijsdoelen van KWT is dat leerling beter zelfstandig leert plannen. Hoeveel procent 

 van de leerling acht u in staat dit naar behoren te doen en kan dus goed gebruikmaken van het KWT-

 systeem? U kunt het percentage per onderwijstype aangeven. 

 

VMBO Onderbouw  <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

VMBO Bovenbouw <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

Havo Onderbouw <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

Havo Bovenbouw <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

VWO Onderbouw <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

VWO Bovenbouw <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

 

 Iedere school kiest voor zichzelf in welke mate leerlingbegeleiding betreffende KWT plaatsvindt. Hieronder staan 

 enkele stellingen over invulling van leerlingbegeleiding betreffende KWT. In hoeverre bent u het met 

 onderstaande stellingen eens? 

 

Leerlingen kunnen zelf kiezen bij welk vak ze willen zitten Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

De mentor beslist voor de leerling welke vakken deze 

tijdens KWT gaat volgen  

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

De mentor overlegt samen met de leerling welke vakken 

deze tijdens KWT gaat volgen waarna de leerling beslist 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

De mentor heeft als rol de aanwezigheid van de leerling 

in KWT te controleren  

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Het wordt een sport van de leerling om daar naar toe te 

gaan waar je het minst hoeft te doen 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Het is praktisch onmogelijk voor de mentor te 

controleren of leerlingen daadwerkelijk tijdens KWT aan 

een vak werken  

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Leerlingen kiezen eerder voor een leraar dan voor een 

vak 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Er zal in de praktijk te weinig tijd zijn voor een mentor 

om voor de mentorleerlingen te plannen naar welk vak 

ze moeten gaan 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Maar 10 tot 15% van de leerlingen kunnen goed gebruik 

maken van KWT 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

 Z.O.Z 
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4 Invulling van het KWT uur 

 
 Scholen verschillen ook in de invulling van de KWT lessen. Scholen kiezen hierbij voor een Vraaggestuurd systeem, 

 waarbij de leerling vragen stelt, of een Aanbodgestuurd systeem, waarbij de docent extra lesstof aanreikt. 

 Hieronder staan enkele stellingen over de invulling van KWT-uren. In hoeverre bent u het met onderstaande 

 stellingen eens? 

 

KWT zal voor 99% van de tijd bestaan uit huiswerk maken  Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

 Voor KWT moet apart lesmateriaal geschreven worden Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Tijdens KWT moet een leraar een leerling zelfstandig 

laten werken 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Lesmateriaal ontwikkeld voor KWT moet ook getoetst 

worden 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Leerlingen die andere leerlingen helpen is gewenst  Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Docent moet de ruimte krijgen om voor enkele leerlingen 

het KWT uur te reserveren 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

KWT is uiterst geschikt om practica te doen Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

De docent moet een cijfer kunnen geven voor het gedrag 

van leerlingen tijdens KWT  

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

 

 

BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE 
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E.E.E.E.    StellingenlijstStellingenlijstStellingenlijstStellingenlijst    LeerlingenLeerlingenLeerlingenLeerlingen    

Stellingenlijst Keuzewerktijd (KWT) Leerlingen 

 

Algemene informatie 

Geslacht: � man     � vrouw  

Leeftijd:  

Ik zit op  � VMBO-b/k/g 

� Havo 

� VMBO-t 

� VWO 

Jaargang  

 

1 Wat vind je van KWT? 

 Op je school krijg je al een tijdje KWT-lessen. Deze KWT-lessen zijn anders dan normale lessen omdat jij zelf 

 bepaald welk vak je gaat volgen. Hieronder staan enkele algemene stellingen over KWT. In hoeverre ben je het 

 met onderstaande stellingen eens?  

De werksfeer tijdens de KWT lessen zijn beter dan tijdens 

normale lessen 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Ik vind KWT-lessen belangrijk Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Door KWT leer ik beter plannen Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

De KWT-uren verbeteren de relatie tussen mij en mijn 

docenten 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Ik werk prettiger tijdens KWT dan tijdens normale lessen Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Ik heb het liefst dat de meerderheid van de lessen KWT 

zijn 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Door KWT haal ik betere cijfers Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

*Haaksma T., Hurk van den P., Nierop D. en pel B., Keuzewerktijd in de tweede fase, brochure VSLP, Den Bosch, 2002     Z.O.Z 
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2 Leerlingen zelf plannen? 

 Om goed gebruik te maken van KWT moet je die vakken kiezen die je het hardste nodig hebt. Hoeveel procent 

 van de leerlingen denk je dat verstandig genoeg is om dit goed te doen? Geef hieronder een schatting van het 

 percentage per onderwijstype. 

  

VMBO Onderbouw  <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

VMBO Bovenbouw <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

Havo Onderbouw <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

Havo Bovenbouw <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

VWO Onderbouw <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

VWO Bovenbouw <20          20-40        40-60        60-80       >80 

   �                �                �                �               � 

 

  

 

 Op sommige scholen mag je als leerling helemaal zelf kiezen welke vakken je tijdens KWT volgt, op andere scholen 

 gaat dit in overleg met je mentor. Hieronder staan enkele stellingen over de manier waarop je jouw KWT uren 

 plant. In hoeverre ben je het met onderstaande stellingen eens? 

 

Als leerling moet ik zelf kunnen kiezen bij welk vak ik ga 

zitten 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

KWT werkt beter als ook iemand de aanwezigheid van 

leerlingen controleert 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Het wordt een sport van mij om daar naar toe te gaan 

waar ik het minst hoeft te doen 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Ik vind het fijn als ik met mijn mentor kan overleggen 

over welke vakken ik bij KWT ga volgen  

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Ik vind het fijn als mijn mentor beslist over welke vakken 

ik bij KWT moet volgen  

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Ik denk dat ik verstandig genoeg ben om de juiste keuzes 

te maken over mijn vakken bij KWT 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Ik kies eerder voor een leraar dan voor een vak Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

 



7. BIJLAGEN 
 

43 
 

3 Wat doe je tijdens de les? 

 
 Met de volgende stellingen kun je aangeven wat jij het liefste doet tijdens KWT-lessen. In hoeverre ben je het 

 met onderstaande stellingen eens? 

 

Tijdens KWT wil ik alleen huiswerk maken  Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Tijdens KWT mag de docent best extra leerstof aanbieden  Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Ik vind dat tijdens KWT iedereen aan hetzelfde vak moet 

werken 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Tijdens KWT wil ik graag met andere leerlingen 

samenwerken  

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Een docent moet ook de mogelijkheid hebben om voor 

enkele leerlingen de les te reserveren 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Ik zou ook graag een cijfer willen krijgen voor mijn gedrag 

tijdens KWT 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Tijdens KWT moet een leraar mij gewoon zelfstandig 

laten werken 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

Huiswerk maken tijdens KWT betekent vooral proberen 

de antwoorden te krijgen van de docent 

Helemaal     oneens     neutraal       eens       helemaal 

Oneens                                                               eens 

 

     �                 �              �               �               � 

 

 

 

Bedankt voor je bijdrage 

en een fijne vakantie gewenst! 
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F. F. F. F. OverzichtOverzichtOverzichtOverzicht    SchalenSchalenSchalenSchalen    

SchaalSchaalSchaalSchaal    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    StellingenStellingenStellingenStellingen    

Algemene opinie 

KWT 

Is iemand tegen, 

neutraal of voor KWT 

Alle stellingen in deze categorie worden meegenomen in de schaal (zie 

Bijlage II & III) 

Organisatie 

betreffende KWT 

Is iemand voor een ‘vrij’, 

‘neutraal’ of  ‘gestuurde’ 

benadering van 

organisatie 

Als docent mag ik zelf bepalen wat er tijdens een KWT-les gebeurt 

 

Om KWT te laten slagen moeten er eenduidige afspraken komen over 

de invulling van KWT. 

 

Geregeld zouden docenten bij elkaar moeten kunnen komen om ideeën 

over KWT met elkaar te delen. 

 

Iedereen moet dezelfde visie hebben over KWT wil het systeem slagen. 

 

Op welk niveau moeten overleg over de organisatie en invulling van 

KWT plaatsvinden. 

 

De ideale frequentie van overleg is volgens mij. 

Mate van 

leerlingbegeleiding 

I 

Is iemand voor een 

‘leerlinggestuurde’ of 

‘mentorgestuurde’ 

Personeel 
Leerlingen kunnen zelf kiezen bij 

welk vak ze willen zitten 

 

De mentor beslist voor de 

leerling welke vakken deze 

tijdens KWT gaat volgen 

 

De mentor overlegt met samen 

met de leerling welke vakken 

deze tijdens KWT gaat volgen 

waarna de leerling beslist 

 

Het wordt een sport van de 

leerling om daar naar toe te gaan 

waar je het minst hoeft te doen. 

 

Leerlingen kiezen eerder voor 

een leraar dan voor een vak. 

 

Maar 10 tot 15% van de 

leerlingen kunnen goed gebruik 

maken van KWT. 

Leerling 
Als leerling moet ik zelf kunnen 

kiezen bij welk vak ik ga zitten. 

 

Het wordt een sport van mij om 

daar naar toe te gaan waar ik het 

minst hoeft te doen. 

 

Ik vind het fijn als ik met mijn 

mentor kan overleggen over welke 

vakken ik bij KWT ga volgen. 

 

Ik vind het fijn als mijn mentor 

beslist over welke vakken ik  bij 

KWT moet volgen 

 

Ik denk dat ik verstandig genoeg 

ben om de juiste keuzes te maken 

over mijn vakken bij KWT. 

Mate van 

leerlingbegeleiding 

II 

Is iemand voor ‘leerling 

beslist’, ‘mentor en 

leerling overleggen’ of 

‘mentor beslist’ over 

KWT-planning 

Leerlingen kunnen zelf kiezen bij welk vak ze willen zitten. 

 

De mentor beslist voor de leerling welke vakken deze tijdens KWT 

gaat volgen. 

 

De mentor overlegt samen met de leerling welke vakken deze tijdens 

KWT gaat volgen waarna de leerling beslist. 

Lesinvulling 

tijdens KWT 

Is iemand voor een 

‘vraaggestuurde’ of 

‘aanbodgestuurde’ 

lesinvulling 

Personeel 

KWT zal voor 99% van de tijd 

bestaan uit huiswerk maken. 

 

Voor KWT moet apart 

lesmateriaal geschreven worden 

 

Tijdens KWT moet een leraar 

een leerling zelfstandig laten 

werken. 

 

KWT is uiterst geschikt om 

practica te doen 

Leerling 

Tijdens KWT wil ik alleen 

huiswerk maken. 

 

Tijdens KWT mag de docent best 

extra leerstof aanbieden. 

 

Ik vind dat tijdens KWT iedereen 

aan hetzelfde vak moet werken. 

 

Tijdens KWT moet een leraar mij 

gewoon zelfstandig laten werken. 
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GGGG....    Scores op de stellingenScores op de stellingenScores op de stellingenScores op de stellingen    

 

 
Fig. G.1.: Stellingen en Resultaten voor schaal Algemene Opinie KWT Docenten 

 

 

 
Fig. G.2.: Stellingen en Resultaten voor schaal Algemene Opinie KWT Leerlingen 
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Fig. G.3.: Stellingen en Resultaten voor schaal Algemene Opinie KWT Management & OOP 

 

 

 
Fig. G.4.: Stellingen en Resultaten voor categorie Organisatie Docenten 
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Fig. G.5.: Stellingen en Resultaten voor categorie Organisatie Management en OOP 

 

 
Fig. G.6.: Stellingen en Resultaten voor categorie Leerlingbegeleiding Docenten 
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Fig. G.7.: Stellingen en Resultaten voor categorie Leerlingbegeleiding Leerlingen 

 

 
Fig. G.8.: Stellingen en Resultaten voor categorie Leerlingbegeleiding Management & OOP 
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Fig. G.9.: Stellingen en Resultaten voor categorie Lesinvulling KWT Docenten 
 

 

Fig. G.10.: Stellingen en Resultaten voor categorie Lesinvulling KWT Leerlingen 
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Fig. G.11.: Stellingen en Resultaten voor categorie Lesinvulling KWT Management & OOP 
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H. Scores H. Scores H. Scores H. Scores CCCCategorieënategorieënategorieënategorieën    Algemene Opinie KWTAlgemene Opinie KWTAlgemene Opinie KWTAlgemene Opinie KWT    

 

 

Tabel H.1 Gemiddelde score categorieën Algemene Opinie KWT 
Algemene Opinie KWTAlgemene Opinie KWTAlgemene Opinie KWTAlgemene Opinie KWT    GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    Standaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatie    

Docenten bètavakken 2,47 0,42 

Docenten alfavakken 3,14 0,67 

Docenten 1e graad 2,74 0,73 

Docenten 2e graad 2,94 0,42 

Docenten Havo 2,93 0,43 

Docenten VWO 2,69 0,80 

Docenten 0 -< 5 jaar leservaring 2,95 0,30 

Docenten 5 -< 20 jaar leservaring 2,75 0,50 

Docenten > 20 jaar leservaring 2,81 0,84 

Leerlingen 4 Havo 1,99 0,57 

Leerlingen 4 VWO 2,00 0,61 

Leerlingen 5 VWO 2,52 0,67 

Directie 3,36 0,10 

Teamleiders 3,14 0,40 

OOP 3,14 n.v.t. 

 

 

Tabel H.2 Overzicht scoregroepen categorieën Algemene Opinie KWT 
AlAlAlAlgemene Opinie KWTgemene Opinie KWTgemene Opinie KWTgemene Opinie KWT    Voorstander KWT [%]Voorstander KWT [%]Voorstander KWT [%]Voorstander KWT [%]    Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]    Tegenstander KWT [%]Tegenstander KWT [%]Tegenstander KWT [%]Tegenstander KWT [%]    

Docenten bètavakken 10,0 70,0 20,0 

Docenten alfavakken 0,0 50,0 50,0 

Docenten 1e graad 0,0 80,0 20,0 

Docenten 2e graad 10,0 40,0 50,0 

Docenten HAVO 7,7 46,2 46,2 

Docenten VWO 0,0 85,7 14,3 

Docenten 0 -< 5 jaar leservaring 0,0 100,0 0,0 

Docenten 5 -< 20 jaar leservaring 0,0 62,5 37,5 

Docenten > 20 jaar leservaring 11,1 44,4 44,4 

Leerlingen 4 Havo 0,0 25,0 75,0 

Leerlingen 4 VWO 0,0 30,8 69,2 

Leerlingen 5 VWO 0,0 58,1 41,9 

Directie 0,0 100,0 0,0 

Teamleiders 0,0 100,0 0,0 

OOP 0,0 100,0 0,0 
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I. Scores I. Scores I. Scores I. Scores CCCCategorieënategorieënategorieënategorieën    LLLLeerlingbegeleidingeerlingbegeleidingeerlingbegeleidingeerlingbegeleiding    

 

 
Fig. I.1.: Aantal leerlingen dat goed kan plannen volgens docenten 

 
 
Tabel I.1. Aantal leerlingen dat goed kan plannen volgens docenten  
AAAAaaaantal leerlingen [%]ntal leerlingen [%]ntal leerlingen [%]ntal leerlingen [%]    <20          <20          <20          <20              20202020----40        40        40        40            40404040----60        60        60        60            60606060----80       80       80       80           >80>80>80>80    Gewogen Gewogen Gewogen Gewogen 

gemiddeldegemiddeldegemiddeldegemiddelde    

VMBO Onderbouw 72,2 16,7 5,6 5,6 0,0 18,9 

VMBO Bovenbouw 41,2 41,2 17,6 0,0 0,0 25,3 

Havo Onderbouw 26,3 63,2 10,5 0,0 0,0 26,8 

Havo Bovenbouw 5,3 42,1 36,8 15,8 0,0 42,6 

VWO Onderbouw 0,0 33,3 38,9 22,2 5,6 50,0 

VWO Bovenbouw 0,0 0,0 47,4 31,6 21,1 64,7 

 
 

 
Fig. I.2.: Aantal leerlingen dat goed kan plannen volgens leerlingen 
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Tabel I.2. Aantal leerlingen dat goed kan plannen volgens leerlingen 
AaAaAaAantal leerlingen [%]ntal leerlingen [%]ntal leerlingen [%]ntal leerlingen [%]    <20          <20          <20          <20              20202020----40        40        40        40            40404040----60        60        60        60            60606060----80       80       80       80           >80>80>80>80    Gewogen Gewogen Gewogen Gewogen 

gemiddeldegemiddeldegemiddeldegemiddelde    

VMBO Onderbouw 60,3 25,9 10,3 3,4 0,0 21,4 

VMBO Bovenbouw 41,4 39,7 12,1 6,9 0,0 26,9 

Havo Onderbouw 19,0 43,1 29,3 8,6 0,0 35,5 

Havo Bovenbouw 15,5 17,2 37,9 25,9 3,4 46,9 

VWO Onderbouw 8,6 15,5 46,6 22,4 6,9 50,7 

VWO Bovenbouw 6,9 8,6 19,0 39,7 25,9 63,8 

 
 
 

 
Fig. I.3.: Aantal leerlingen dat goed kan plannen volgens management & OOP 

 
 
Tabel I.3 Aantal leerlingen dat goed kan plannen volgens management en OOP 
Aantal leerlingen [%]Aantal leerlingen [%]Aantal leerlingen [%]Aantal leerlingen [%]    <20          <20          <20          <20              20202020----40        40        40        40            40404040----60        60        60        60            60606060----80       80       80       80           >80>80>80>80    Gewogen Gewogen Gewogen Gewogen 

gemiddeldegemiddeldegemiddeldegemiddelde    

VMBO Onderbouw 16,7 50,0 16,7 16,7 0,0 36,7 

VMBO Bovenbouw 16,7 16,7 50,0 16,7 0,0 43,3 

Havo Onderbouw 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 43,3 

Havo Bovenbouw 0,0 33,3 33,3 16,7 16,7 53,3 

VWO Onderbouw 0,0 0,0 33,3 50,0 16,7 66,7 

VWO Bovenbouw 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 73,3 
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Tabel I.4 Gemiddelde score categorieën Leerlingbegeleiding 
leerlingbegeleidingleerlingbegeleidingleerlingbegeleidingleerlingbegeleiding    GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    Standaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatie    

Docenten bètavakken 3,37 0,35 

Docenten alfavakken 3,00 0,65 

Docenten 1e graad 3,26 0,51 

Docenten 2e graad 3,05 0,61 

Docenten Havo 3,25 0,61 

Docenten VWO 3,12 0,48 

Docenten 0 -< 5 jaar leservaring 3,61 0,25 

Docenten 5 -< 20 jaar leservaring 3,19 0,36 

Docenten > 20 jaar leservaring 3,04 0,67 

Leerlingen 4 Havo 2,24 0,73 

Leerlingen 4 VWO 2,05 0,88 

Leerlingen 5 VWO 1,83 0,54 

Directie 3,00 n.v.t 

Teamleiders 2,92 0,82 

OOP 2,92 0,59 

 

 

Tabel I.5 Overzicht scoregroepen categorieën Leerlingbegeleiding 
Algemene Opinie KWTAlgemene Opinie KWTAlgemene Opinie KWTAlgemene Opinie KWT    LeerlinLeerlinLeerlinLeerlinggestuurd ggestuurd ggestuurd ggestuurd [%][%][%][%]    Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]    MentorgestuurdMentorgestuurdMentorgestuurdMentorgestuurd    [%][%][%][%]    

Docenten bètavakken 20,0 70,0 10,0 

Docenten alfavakken 0,0 80,0 20,0 

Docenten 1e graad 10,0 70,0 20,0 

Docenten 2e graad 10,0 80,0 10,0 

Docenten Havo 7,7 69,2 23,1 

Docenten VWO 14,3 85,7 0,0 

Docenten 0 -< 5 jaar leservaring 0,0 66,7 33,3 

Docenten 5 -< 20 jaar leservaring 0,0 100,0 0,0 

Docenten > 20 jaar leservaring 22,2 55,6 22,2 

Leerlingen 4 Havo 50,0 50,0 0,0 

Leerlingen 4 VWO 58,3 41,7 0,0 

Leerlingen 5 VWO 77,4 22,6 0,0 

Directie 0,0 100,0 0,0 

Teamleiders 0,0 100,0 0,0 

OOP 50,0 50,0 0,0 

 

 

 



7. BIJLAGEN 
 

55 
 

 

J. Scores J. Scores J. Scores J. Scores CCCCategorieënategorieënategorieënategorieën    LLLLesinvullingesinvullingesinvullingesinvulling    

 
 

Tabel J.1 Gemiddelde score categorieën Lesinvulling 
LesinvullingLesinvullingLesinvullingLesinvulling    KWTKWTKWTKWT    GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde    Standaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatieStandaard deviatie    

Docenten bètavakken 2,86 0,55 

Docenten alfavakken 3,35 0,58 

Docenten 1e graad 3,06 0,70 

Docenten 2e graad 3,21 0,42 

Docenten Havo 3,06 0,50 

Docenten VWO 3,18 0,71 

Docenten 0 -< 5 jaar leservaring 3,25 0,71 

Docenten 5 -< 20 jaar leservaring 3,06 0,50 

Docenten > 20 jaar leservaring 3,14 0,73 

Leerlingen 4 Havo 3,03 0,46 

Leerlingen 4 VWO 2,42 0,88 

Leerlingen 5 VWO 3,48 0,60 

Directie 3,50 n.v.t. 

Teamleiders 3,88 0,18 

OOP 3,75 0,35 

 

 

Tabel J.2 Overzicht scoregroepen categorieën Lesinvulling 
Lesinvulling KWTLesinvulling KWTLesinvulling KWTLesinvulling KWT    Vraaggestuurd [%]Vraaggestuurd [%]Vraaggestuurd [%]Vraaggestuurd [%]    Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]Neutraal [%]    Aanbodgestuurd [%]Aanbodgestuurd [%]Aanbodgestuurd [%]Aanbodgestuurd [%]    

Docenten bètavakken 0,0 60,0 40,0 

Docenten alfavakken 33,3 66,7 0,0 

Docenten 1e graad 11,1 66,7 22,2 

Docenten 2e graad 20,0 60,0 20,0 

Docenten Havo 25,0 58,3 16,7 

Docenten VWO 0,0 71,4 28,6 

Docenten 0 -< 5 jaar leservaring 0,0 50,0 50,0 

Docenten 5 -< 20 jaar leservaring 12,5 75,0 12,5 

Docenten > 20 jaar leservaring 11,1 77,8 11,1 

Leerlingen 4 Havo 12,5 81,3 6,3 

Leerlingen 4 VWO 33,3 66,7 0,0 

Leerlingen 5 VWO 3,2 67,7 29,0 

Directie 0,0 100,0 0,0 

Teamleiders 0,0 0,0 100,0 

OOP 0,0 50,0 50,0 

 

 


