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Samenvatting 

Het valt op dat de manier van beoordelen van het vak O&O per school en zelfs per docent 

verschilt, hoewel het landelijke Technasiumnetwerk streeft naar herkenbaarheid, kwaliteit, 

actualiteit en uniformiteit. Gevreesd wordt dat daarmee het eindcijfer van onvoldoende waarde 

is. In deze studie is specifiek voor de beoordeling van het Plan van Aanpak als onderdeel van 

de meesterproef van het vwo onderzocht of het toepassen van een rubric de beoordeling 

uniformer maakt. De gebruikte rubric is door de onderzoekers ontwikkeld op basis van 

literatuurstudie, landelijke eisen en wensen van de pilotschool. Vanwege het kleine aantal 

beschikbare beoordelaars en PVA's, kon er geen significante toename van uniformiteit worden 

vastgesteld. Daar de ontwerpcyclus slechts eenmaal is doorlopen en de aanbevelingen van de 

beoordelaars nog niet in de rubric waren verwerkt, lijkt er toch voldoende aanleiding om deze 

manier van beoordelen bij O&O verder te ontwikkelen en meer uniformiteit te verwachten. 

 

Trefwoorden: [ onderzoek, uniformiteit in beoordeling, O&O, rubric, Plan van Aanpak] 
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Inleiding 

In het technasium wordt projectmatig onderwijs in bètawetenschap en techniek voor havo/vwo 

aangeboden (Prins, Vos, & Pilot, 2011). Het technasium is een onderwijsconcept dat in 2004 

op vijf scholen in Groningen is gestart en sindsdien een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

Momenteel (zomer 2017) zijn er 92 technasia in Nederland, georganiseerd in 18 regionale 

netwerken die zijn ondergebracht bij de Stichting Technasium. Een technasium kenmerkt zich 

door het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) waar leerlingen in groepsverband werken aan 

bètawetenschappelijke of technologische vraagstukken afkomstig uit de beroepspraktijk. Ze 

leren al doende vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van projecten 

(www.technasium.nl). Docenten die het vak verzorgen hebben een O&O-certificaat behaald bij 

de Stichting Technasium en zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de door leerlingen 

uitgevoerde projecten. De organisatie en didactiek bij deze projectmatige wijze van onderwijs 

is vaak anders dan bij overige bètavakken. Er is bij O&O namelijk geen standaard lesmethode, 

waardoor docenten veel vrijer zijn om invulling te geven aan de projecten. Bovendien neemt 

de docent binnen O&O voornamelijk een rol als coach aan, terwijl hij bij andere vakken een 

rol als expert vervult. Om ervaringen uit te wisselen en dilemma’s binnen de organisatie en 

didactiek op te lossen werken scholen in één regio samen in een regionaal netwerkverband. Dit 

samenwerkingsverband wordt door de Stichting Technasium gestimuleerd om herkenbaarheid, 

kwaliteit, actualiteit en uniformiteit (vier kernwaarden van het technasiumonderwijs) te 

waarborgen.  

Binnen het technasiumnetwerk Brabant-Oost wordt verondersteld dat de eindcijfers en 

de eindniveaus van de leerling voor het vak O&O zowel binnen de school als tussen de scholen 

onderling sterk verschillen. Bovendien is vastgesteld dat het landelijke gemiddelde voor het 

vak O&O hoger ligt dan het landelijke gemiddelde voor andere vakken (Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2017), wat de waarde van de beoordeling twijfelachtig 

http://www.technasium.nl/
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maakt. Om het landelijke niveau van het vak O&O te waarborgen en in een juist perspectief te 

plaatsen, is daarom een uniforme beoordeling nodig voor zowel het product als het proces 

binnen elke opdracht. 

In de praktijk blijkt de beoordeling van een dergelijk product vaak lastig. Er is namelijk 

geen landelijke standaard hoe de eindbeoordeling tot stand dient te komen, waardoor elke 

school vrij is om een eindbeoordelingssysteem te kiezen of zelf te ontwikkelen. In een speciale 

handreiking voor het schoolexamen van O&O worden enkele beoordelingssuggesties genoemd, 

namelijk analytisch (met behulp van gewogen deelcijfers), integraal (een overall-cijfer) of een 

combinatie van beiden (Schalk & Bruning, 2014). Vanwege de grote diversiteit in onderwerpen 

en typen onderzoek bij O&O is het belangrijk dat het beoordelingssysteem een onderbouwing 

van het cijfer voor de diverse typen onderzoek (kwantitatief, kwalitatief of ontwerpgericht 

onderzoek) en de variatie in bètaonderwerpen zoveel mogelijk ondersteund. 

Het technasiumnetwerk Brabant-Oost heeft om deze redenen een proces in gang gezet 

om meer inzicht te krijgen in de manier van beoordelen van de diverse onderdelen binnen het 

vak O&O. De eerste focus van het netwerk is de beoordelingswijze van het Plan van Aanpak 

(PVA) bij de meesterproef, waar in dit onderzoek op wordt aangesloten. De meesterproef is het 

afsluitende onderzoeksproject in het examenjaar havo of vwo. Bij alle zes scholen van het 

netwerk (d’Oultremontcollege, Drunen; Jeroen Bosch College, ’s-Hertogenbosch; Jacob-

Roelandlyceum, Boxtel; Eckartcollege, Eindhoven; Dr.-Knippenbergcollege, Helmond; 

Varendonck College, Asten) wordt bij de eindbeoordeling van de meesterproef gebruik 

gemaakt van een deelcijfer voor het PVA en een deelcijfer voor het eindproduct. In het PVA 

beschrijven de leerlingen hun project en het onderzoek dat ze gaan uitvoeren. De visie over de 

vorm en inhoud en daarmee dus ook de beoordeling van van het PVA verschilt echter sterk per 

school en zelfs tussen de verschillende docenten binnen een school. Zoals hierboven reeds 

aangegeven, is het gewenst dat er meer uniformiteit in de beoordeling plaatsvindt. Een rubric 
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zou een middel kunnen zijn om een uniformere beoordeling van het PVA te verkrijgen. Deze 

beoordelingsmethodiek wordt namelijk veelvuldig toegepast bij soortgelijk competentiegericht 

onderwijs (Kerkhofs, Stark, & Zeelenberg, 2006).  

Voorliggend onderzoek heeft daarom als doel om te toetsen of een rubric de beoordeling 

van het Plan van Aanpak (PVA) bij het vak O&O uniformer maakt, waarbij één van de scholen 

uit het netwerk als pilotschool diende. De resultaten van dit onderzoek kunnen vervolgens als 

inspiratie dienen om meer uniformiteit te creëren in de productbeoordeling van het vak O&O 

op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau, voor deelproducten in de boven- en onderbouw. 

 

Leeswijzer 

De opzet van het verslag is als volgt: allereerst wordt in hoofdstuk 1 het theoretisch kader 

beschreven waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. In hoofdstuk 2 worden de daar uit 

voortvloeiende onderzoeksvragen gedefinieerd. In hoofdstuk 3 wordt de methode beschreven 

die is gebruikt om tot een antwoord op de onderzoeksvragen te komen. De resultaten van dit 

praktische onderzoek worden gepresenteerd in hoofdstuk 4. De conclusie en discussie met 

betrekking tot de hoofdvraag staan in hoofdstuk 5. 
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1. Theoretisch kader 

1.1 Het technasium en het vak O&O 

Stichting Technasium 

Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs voor havo en vwo 

en wordt gekenmerkt door het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Dit nieuw ontwikkelde 

scholenprofiel is ontstaan in 2004 naar de behoefte om bètaonderwijs uitdagender en 

praktischer te maken. Het doel van de stichting die deze onderwijsvorm heeft ontwikkeld is: 

“het bevorderen en ontwikkelen van onderwijs in de (technische) bètawetenschappen 

gedurende het vwo en/of het havo alsmede het verrichten van alle handelingen die met het 

vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn” (www.technasium.nl). 

Om als school het predikaat Technasium te mogen dragen, moet een school voldoen 

aan een aantal belangrijke criteria. Zo moet er een doorlopende leerlijn ontstaan vanaf de 

tweede klas tot en met het examenjaar en moeten docenten speciaal worden gecertificeerd voor 

het vak O&O. Daarnaast is een school verplicht om in een technasiumwerkplaats te voorzien, 

zodat de leeromgeving optimaal is afgestemd op het technasiumonderwijs. De Stichting 

Technasium volgt daarom de onderwijskundige ontwikkeling van een school op de voet. Zij 

ondersteunt de school met expertise, scholing en lesmateriaal, evalueert projecten, organiseert 

wedstrijden voor leerlingen en bijeenkomsten voor O&O-docenten. Om de vier jaar vindt er 

een accreditatie plaatst om kwaliteit te borgen. Scholen in één regio werken bovendien samen 

in een regionaal netwerkverband om herkenbaarheid, kwaliteit, actualiteit en uniformiteit van 

het technasiumonderwijs te waarborgen (Expertisecentrum [Technasium], 2017). 

 

Onderzoek en Ontwerpen 

Binnen het Technasium staat het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) centraal. Bij dit vak 

werken leerlingen in groepsverband aan bètawetenschappelijke of technologische 

http://www.technasium.nl/
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vraagstukken afkomstig uit de beroepspraktijk. Ze leren al doende vaardigheden die nodig zijn 

voor het opzetten en uitvoeren van projecten (www.technasium.nl). Het vak kenmerkt zich door 

het eigen initiatief dat van leerlingen wordt gevraagd, werken in teamverband, contacten met 

bedrijven en instellingen, en actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk.  

In de onderbouw maken leerlingen kennis met het onderzoeks- en ontwerpproces en 

leren ze eigenaar te worden van hun eigen werk. Hoe hoger het leerjaar, hoe meer onderdelen 

van het project tot de verantwoordelijkheid van de leerling behoort. Uiteindelijk draagt de 

leerling bij het afsluitende project in de examenklas, de meesterproef, verantwoordelijkheid 

voor het hele project. Het vak O&O heeft dan ook een sterke authentieke bètadidactische 

benadering waarin onderwijs eenzelfde karakter heeft als de beroepspraktijk (Kortland, 2007). 

Binnen de uitvoering van een project worden overeenkomsten gezocht met de praktijk waarin 

de professional werkt. Hiermee wordt beoogd dat de leerling gaat ervaren hoe het is om een 

bètaprofessional te zijn door met behulp van kennis, onderzoeksmethoden of op een andere 

manier verschil te maken in hun leefwereld. Kenmerkend voor deze benadering is de focus op 

het aanleren van een kritische houding. 

Anders dan bij andere vakken werken leerlingen binnen O&O aan een 

competentieprofiel van acht verschillende competenties: samenwerken, plannen & organiseren, 

productief werken, inventief zijn, individueel werken, procesgericht werken, doorzetten, 

kennisgericht werken. Deze competenties worden ingezet om de talentontwikkeling van het 

individu zo optimaal mogelijk te stimuleren. 

 

Beoordeling 

In samenwerking met het Stichting Technasium heeft de stichting leerplanontwikkeling (SLO) 

de visie en doelstellingen van het vak O&O vertaald in eindtermen en een examenprogramma, 

welke de handleiding is voor een schoolexamen (Schalk & Bruning, 2014). Aangezien er geen 

http://www.technasium.nl/
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wettelijke vormvoorschriften gelden voor schoolexamens biedt SLO in deze handreiking 

informatie over de verplichtingen en mogelijkheden voor de organisatie van het vak. Deze 

handreiking kan ondersteuning bieden voor het vaststellen van de inhoud en wijze van 

examinering, welke per school wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting 

(PTA). 

Het examenprogramma voor havo en vwo is onderverdeeld in vier domeinen. Domein 

A omvat de algemene vaardigheden die van essentieel belang zijn bij het werken in projecten. 

Domein B gaat meer specifiek in op zaken die voor O&O van belang zijn: inventiviteit, 

projectmatig werken, ondernemend- en klantgerichtheid en kennisgerichtheid. Zogenaamde 

kernkwaliteiten komen in domein C aan bod. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een 

professionele houding ten opzichte van kennis, kwaliteit, werkomgeving en zichzelf. Uit 

domein D, waarin verschillende toepassingsgebieden van natuurwetenschap en techniek zijn 

opgesomd, wordt door de groep één onderwerp gekozen en in een onderzoeks- of 

ontwerpopdracht uitgewerkt. Een uitgebreid overzicht van de specifieke eindtermen is te 

vinden in Bijlage 1. 

De samenhang waarin deze domeinen aan de orde komen is kenmerkend voor het vak 

O&O. Leerlingen werken doorgaans niet aan één specifiek domein, maar aan een heleboel 

eindtermen tegelijkertijd. De manier waarop deze eindtermen gestalte krijgen is afhankelijk 

van de fase van het project en de producten van leerlingen, waaraan specifieke invulling kan 

worden gegeven door de school. 

Vanwege zowel de focus op vakinhoudelijke diepgang (o.a. domein B) als de 

persoonlijke en professionele ontwikkeling (met name domein C) worden product en proces 

onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Bij elke beoordeling worden dan ook twee cijfers 

gegeven, welke beiden voor 50% onderdeel zijn van het eindcijfer voor het vak O&O 
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(Expertisecentrum [Technasium], 2011). Het cijfer voor het product geldt meestal voor alle 

leden van de groep, het cijfer voor het proces kan per leerling verschillen. 

 

De meesterproef 

Het afsluitende project in de examenklas heet de meesterproef. Binnen dit project zijn de 

leerlingen volledig verantwoordelijk voor het gehele project: van het vinden van een 

opdrachtgever, het formuleren van een opdracht, het schrijven van een Plan van Aanpak (PVA) 

tot het vrijwel geheel zelfstandig uitvoeren ervan. Net als bij de andere projecten is het doel 

van de meesterproef een oplossing te ontwikkelen voor een ontwerp- of onderzoeksvraagstuk 

uit het bedrijfsleven.  

De meesterproef bestaat uit twee fases: de voorbereidende en de uitvoerende. Tijdens 

de voorbereidende fase vormen leerlingen een groep van twee à vijf leerlingen. Elke groep 

zoekt zelf een opdrachtgever en formuleert een actuele en relevante onderzoeksvraag. De 

voorbereidende fase wordt na circa drie maanden afgesloten met het opstellen van een Plan 

van Aanpak (PVA). In de uitvoerende fase, die zes maanden duurt, wordt het onderzoek 

uitgevoerd onder begeleiding van de O&O-docent, de opdrachtgever en een expertbegeleider 

die vaak afkomstig is uit het hoger onderwijs. Het is de taak van de O&O-docent om het niveau 

van de meesterproef te bewaken en daar waar nodig bij te sturen (Ketelaar, Rinket, Zwennis, 

& de Flines, 2014). 

 

Het Plan van Aanpak (PVA) 

In het algemeen is het PVA een substantieel deel van het project van het vak O&O. Het wordt 

geschreven door een groep leerlingen die aan het project werken en gaat in op het probleem en 

de aanpak tot de oplossing daarvan. In grote lijnen staat er iets in over de aanleiding van het 

project en over het bedrijf waarvoor het project wordt uitgevoerd. Er staat een eerste 
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inventarisatie in van het probleem en mogelijke te onderzoeken oplossingen, en een globale 

planning inclusief contactmomenten met het bedrijf. Het doel van een dergelijk document is 

een systematische probleemaanpak, zodat leerlingen op een gestructureerde manier naar een 

eindresultaat kunnen werken (Science-web, 2017). 

Het PVA in de vorm van een schriftelijk verslag, soms gecombineerd met een 

presentatie, wordt beoordeeld met een cijfer tussen 1 en 10, samen met de schriftelijke 

toelichting van de beoordelaar (Expertisecentrum [Technasium], 2015). Het cijfer 1 

representeert het laagste niveau en 10 het hoogst mogelijke niveau. Een cijfer heeft maximaal 

één cijfer achter de komma en wordt gegeven door een bevoegd eerstegraads-O&O-docent. 

Een beoordeling kan gegeven worden voor het hele PVA of voor een specifiek criterium 

toegepast op het PVA. Een school is vrij in het kiezen van een manier van beoordelen, maar in 

het kader van uniformiteit wenst Stichting Technasium een aansluiting bij de eindtermen in het 

examenprogramma. Eindtermen die (deels) getoetst kunnen worden in een PVA zijn: A1, A3, 

A5/A6, A8, B2, B4, C3, C4, C6 en één van de subdomeinen van domein D (afhankelijk van 

het onderwerp en de bètawereld waartoe dit onderwerp behoort). De specifieke eindtermen die 

kunnen behoren tot het PVA zijn gearceerd in Bijlage 1. 

Binnen het technasiumnetwerk Brabant-Oost wordt echter verondersteld dat de vorm, 

inhoud en beoordeling van het PVA tussen scholen onderling sterk verschilt, vanwege 

uiteenlopende visies ten aanzien van de leerdoelen (Gerard Bosmans, netwerkvergadering, 

persoonlijke communicatie, 1 december 2016). Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die een vast 

format gebruiken voor het maken van een PVA, omdat zij willen focussen op de technische 

inhoud van het project. Daarnaast zijn er scholen die leerlingen volledig zelfstandig de vorm 

en de inhoud van het PVA laten bepalen, om te toetsen of leerlingen de vaardigheid van een 

systematische probleemaanpak beheersen. Naast de verschillen in vorm is er binnen het 

netwerk ook een verschil in de manier van beoordelen vastgesteld. Uit de vergadering bleek 
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dat scholen, en zelfs docenten binnen scholen, allen een eigen methode toepasten op basis van 

eigen geformuleerde criteria. Het technasiumnetwerk vraagt zich daarom af of de uniformiteit 

(een kernwaarde van het Technasium) bij de beoordeling van het PVA nog wel voldoende 

worden gewaarborgd. 

Uniformiteit wordt door de Stichting Technasium gedefinieerd als eensluitend 

lesmateriaal en didactiek (Expertisecentrum [Technasium], 2017). Specifiek voor de 

uniformiteit van beoordelen wordt in dit verslag bedoeld in hoeverre het niveau van een PVA, 

uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 10, door verschillende beoordelaars hetzelfde wordt 

beoordeeld. Hoe meer de beoordelingen van eenzelfde PVA overeenkomen, hoe uniformer de 

beoordeling is. Deze uniformiteit van beoordelen kan zowel voor het eindcijfer van het PVA 

gemeten worden, als voor verschillende (deel)criteria.  

 

1.2 Rubrics 

In dit onderzoek wordt voorgesteld om een rubric in te zetten als hulpmiddel voor de 

beoordeling. Met een rubric worden vaardigheden of prestaties van een leerling beoordeeld aan 

de hand van een aantal criteria (Kerkhofs et al., 2006). Voor elk criterium zijn een aantal 

niveaus gedefinieerd waarin exact wordt beschreven in welke mate aan het criterium is voldaan. 

Deze analytische beoordelingsmethodiek wordt namelijk veelvuldig toegepast bij soortgelijk 

competentiegericht onderwijs en kan zowel gebruikt worden voor één specifieke opdracht 

(domeinspecifiek) alsook op een algemener niveau over verschillende leerjaren (Universiteit 

Utrecht, 2017). Anders dan bij een holistische benadering, die gebaseerd is op de intuïtie van 

de docent, wordt verwacht dat het gebruik van een rubric op een onderbouwde en transparante 

manier kan leiden tot een consistente beoordeling van het PVA, met andere woorden tot een 

hogere mate van uniformiteit. 
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Doel: waarom zou je een rubric gebruiken? 

De voornaamste reden om een rubric toe te passen is om op een transparante en onderbouwde 

manier een oordeel te kunnen geven over de prestatie van leerlingen (Reddy & Andrade, 2010). 

De omschrijving van specifieke criteria biedt houvast aan de docent en aan de leerling. Het 

instrument kan namelijk worden ingezet bij het geven van concrete feedback, omdat de docent 

specifiek kan aangeven op welk niveau de leerling zich bevindt. Aan de andere kant kan de 

rubric een feedforward functie vervullen, omdat voorafgaand aan het project kan worden 

afgeleid wat er nodig is om aan het eindniveau te voldoen. Door leerlingen bewust te maken 

van wat ze gaan leren kan, als onderdeel van constructive alignment, specifiek studiegedrag 

worden uitgelokt om meer diep leren te bevorderen (Biggs & Tang, 2011).  

Naast het gebruik in de les op microniveau, kan een rubric ook ondersteuning bieden 

op mesoniveau bij de communicatie tussen docenten onderling (van den Akker & Thijs, 2009). 

Het gezamenlijk vormgeven van de inhoud van een rubric start de discussie tussen docenten 

over de kwaliteit van de specifieke vaardigheden die getoetst moeten worden. Tussen docenten 

kunnen namelijk grote verschillen in opvattingen zijn over wat een goed resultaat is en wanneer 

het resultaat goed genoeg is. Een gezamenlijke consensus over het te verwachte niveau is zeer 

bevorderlijk voor het vergroten van de uniformiteit van beoordeling. Bovendien wordt met 

deze discussie ook aandacht besteed aan de kwaliteit die van leerlingen wordt verwacht, een 

andere kernkwaliteit van het Technasium (www.technasium.nl). Omdat het maken van een 

goede rubric tijdrovend is, loont het daarom alleen de moeite als de rubric in samenspraak 

wordt ontwikkeld binnen de school en als het eindresultaat gedragen wordt door de betrokken 

docenten (Wientjes & Veenhoven, 2016). 

Vanuit dit perspectief is een rubric echter een geschikt middel om, wanneer een rubric 

vakoverstijgend is, een ontwikkeling door het hele curriculum zichtbaar te maken (Kerkhofs et 

al., 2006). Daarnaast kan een rubric indicaties geven aan welke onderdelen van het curriculum 

http://www.technasium.nl/
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meer aandacht besteed zou moeten/kunnen worden, wanneer leerlingen op bepaalde 

onderdelen systematisch laag scoren.  

 

Eisen aan rubrics 

In een rubric staan aan de linkerzijde onder elkaar een beperkt aantal criteria waarop men de 

vaardigheid wil beoordelen. Achter de beoordelingscriteria zijn drie tot vijf beheersingsniveaus 

geformuleerd, zie Figuur 1. 

vaardigheid ... 

beoordelingscriteria:  beheersingsniveaus: 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

(a) ... ... ... ... ... ... 

(b) ... ... ... ... ... ... 

(c) ... ... ... ... ... ... 

(d) ... ... ... ... ... ... 

(e) ... ... ... ... ... ... 

Figuur 1: Format van een rubric met vijf beoordelingscriteria en vijf beheersingsniveaus 

(Kerkhofs et al., 2006) 

 

Vanuit literatuur is gebleken dat er aandacht nodig is voor de validiteit en 

betrouwbaarheid van een rubric. Ten behoeve van de validiteit is het belangrijk dat de rubric 

goed aansluit op de doelgroep en de leerdoelen. Het moet daarom duidelijk uit de rubric naar 

voren komen welke relevante aspecten bij een specifieke vaardigheid horen (Reddy & Andrade, 

2010). Om de validiteit van de rubric te waarborgen moeten zowel de criteria als de 

niveaubeschrijvingen op een onderbouwde manier worden gevuld, zodat de verschillende 

onderdelen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Tijdens het ontwerp van een rubric kan 

deze worden voorgelegd aan experts, docenten, leerlingen of andere stakeholders, die niet bij 

de ontwikkeling betrokken waren, om te verifiëren of de rubric volgens hen de beoogde 

vaardigheid voldoende dekt. 
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Om de betrouwbaarheid van de rubric te waarborgen is het van belang om kritisch te 

kijken naar het taalgebruik. Het is belangrijk dat de beheersingsniveaus door leerlingen 

eenvoudig te begrijpen zijn, zodat zij de toelichting van de beoordeling kunnen begrijpen en 

effectieve feedback kan worden gewaarborgd (Tierney & Simon, 2004). Bovendien moeten de 

criteria en niveaus zo concreet mogelijk zijn, zodat er geen discussie kan ontstaan over de 

interpretatie van de verschillende onderdelen. De indicatoren die binnen de beheersingsniveaus 

worden geformuleerd moeten daarbij zo min mogelijk berusten op kwantitatieve aspecten 

(Reddy & Andrade, 2010). Het gezamenlijk ontwikkelen, het geven van training over het 

gebruik van de rubric en het aanvullen met uitgewerkte voorbeelden zijn oplossingen die 

worden aangedragen om de betrouwbaarheid te verhogen (Jonsson & Svingby, 2007) (Wientjes 

& Veenhoven, 2016). 

Het aantal niveaus is vrij, maar een even aantal heeft de voorkeur omdat dan vermeden 

wordt dat te makkelijk voor een beoordeling in het midden wordt gekozen. Een indeling in vier 

niveaus wordt daarom aanbevolen (Kerkhofs et al., 2006). Vaak zorgen een hoger aantal 

niveaus enkel voor een meer discutabel verschil tussen de niveaus (Stellmack, Konheim-

Kalkstein, Manor, Massey, & Schmitz, 2009).  

Over de volgorde van de niveaus zijn de meningen verdeeld. Het CITO beveelt aan het 

hoogste niveau links te plaatsen en het laagste niveau in de meest rechtse kolom. Omdat van 

links naar rechts gelezen wordt, is meteen duidelijk wat er van de student verwacht wordt 

(CITO, 2013). Andere deskundigen zetten de kolommen liever in volgorde van stijgend niveau. 

Men is het er wel over eens dat binnen een school consequent dezelfde volgorde gekozen dient 

te worden om verwarring voor leerlingen en docenten te voorkomen. (Stichting 

leerplanontwikkeling (SLO), 2017). Technasium werkt in de weergave van competenties van 

links naar rechts, waar in de meest rechtse kolom de eindexamen niveaus beschreven worden 

(www.technasium.nl). 
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Van kwalitatieve beoordeling naar cijfer 

Bij competentiegericht onderwijs wordt nog vaak geworsteld met de vraag of met cijfers moet 

worden gewerkt, zo ook bij O&O. Cijfers worden vooral toegepast bij de beoordeling van 

schriftelijk-theoretische toetsen en passen daarom minder bij competentie-gericht onderwijs 

waar een meer kwalitatieve beoordeling wordt toegepast (Kerkhofs et al., 2006). Toch is het in 

het Nederlandse schoolsysteem gebruikelijk het niveau uit te drukken in cijfers. Vanwege de 

verdeling in drie tot vijf niveaus is de spreiding van cijfers vrij interpretabel. Voordeel is dat 

docenten hier hun intuïtieve gevoel in kwijt kunnen. Echter, het nadeel is dat docenten vaak 

geneigd zijn om nuance op te zoeken in tussenliggende cijfers wat de uniformiteit van de 

beoordeling niet bevordert. De gezamenlijke ontwikkeling van de rubric en training over het 

gebruik van de rubric kunnen deze nadelen verhelpen. 
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2. Onderzoeksvragen 

Het probleem zoals beschreven in de inleiding en het theoretisch kader focust zich op de 

beoordeling van het PVA binnen de meesterproef van het vak Onderzoek en Ontwerpen. Het 

doel van dit onderzoek is de huidige beoordeling te evalueren en vervolgens te toetsen of een 

rubric deze beoordeling uniformer maakt. De hoofdvraag die in dit onderzoek wordt 

beantwoord luidt als volgt: 

 

“In welke mate heeft het gebruik van een rubric invloed op de uniformiteit van de 

beoordeling van het Plan van Aanpak (PVA) als onderdeel van de vwo meesterproef binnen 

het vak O&O op de pilotschool?” 

 

De hypothese is dat een beoordeling aan de hand van een rubric leidt tot een hogere mate van 

uniformiteit ten opzichte van de huidige manier van beoordeling van het PVA van de 

meesterproef vwo binnen het vak O&O op de pilotschool. 

 

Om tot een gefundeerd antwoord op bovengenoemde hoofdvraag te komen, volgen zes 

deelvragen. Allereerst worden er twee verkennende vragen gesteld. Omdat er nog geen 

standaard rubric beschikbaar is voor de beoordeling van het PVA worden vervolgens twee 

ontwerpvragen en ter afsluiting twee testvragen gesteld.  

De twee verkennende deelvragen zijn de volgende:  

1. Wat is de huidige manier van beoordelen van het PVA op de pilotschool? 

2. Wat is de mate van uniformiteit bij de huidige manier van beoordelen van een Plan 

Van Aanpak (PVA) als onderdeel van de vwo meesterproef binnen het vak O&O op de 

pilotschool? 

Voor het ontwerp van de rubric worden de volgende vragen gesteld:  
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3. Welke wensen heeft de pilotschool ten aanzien van de beoordelingscriteria en 

niveaus? 

4. Hoe kan een rubric voor het PVA worden vormgegeven met inachtneming van het 

theoretisch kader en de antwoorden op de vraag 3? 

Bij het testen van de rubric komen de volgende vragen aan de orde: 

5. Wat is de mate van uniformiteit bij het gebruik van de PVA-rubric bij het beoordelen 

van het Plan van Aanpak (PVA) als onderdeel van de vwo meesterproef binnen het 

vak O&O op de pilotschool? 

6. Hoe ervaren de beoordelaars het gebruik van de PVA-rubric? 
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3. Methode 

3.1 Participanten 

Dit onderzoek richtte zich specifiek op de beoordeling van PVA’s die geschreven waren ten 

behoeve van de meesterproef van het vak O&O, leerjaar 6, niveau vwo van de pilotschool, 

welke op basis van bereidwilligheid als pilotschool werd geselecteerd voor dit onderzoek. Op 

basis van beschikbaarheid werden vervolgens vier beoordelaars betrokken bij het onderzoek, 

waarvan drie mannen en één vrouw. Drie van deze beoordelaars hadden een eerstegraads 

bevoegdheid en één van hen was in opleiding tot eerstegraads docent. Alle beoordelaars hadden 

een bevoegdheid voor het vak natuurkunde én waren in bezit van een O&O-certificaat, behaald 

conform de richtlijn van Stichting Technasium. Alle vier de beoordelaars hadden minimaal één 

jaar ervaring met werkwijze binnen de meesterproef in de hoedanigheid als docent dan wel als 

technator. Vanwege het lage aantal deelnemers en het waarborgen van anonimiteit zijn de 

beoordelaars in dit verslag respectievelijk beoordelaar A tot en met D genoemd en worden 

vanaf dit punt allen met hij aangesproken. 

Ten behoeve van dit onderzoek werden alle PVA’s van de meesterproef uit het 

schooljaar 2016-2017 (zes in totaal) beschikbaar gesteld door de pilotschool, welke 

geanonimiseerd werden aangeboden aan de beoordelaars. In dit rapport worden deze verslagen 

aangeduid met de benaming PVA 1 tot en met PVA 6. Een voorbeeld van een dergelijk 

geanonimiseerd verslag is te zien in Bijlage 2. Eén van de beoordelaars was echter in het 

schooljaar 2016-2017 de O&O-docent die deze projecten begeleidde. Bij de tweede 

beoordeling gedurende de testfase had deze docent de verslagen dus al eerder beoordeeld. 

Bovendien had deze docent, ondanks de anonimisering, meer kennis over de leerlingen en het 

proces dat werd doorlopen voorafgaand aan de betreffende PVA’s. Omwille van deze 

voorkennis zou er afwijking in de beoordeling kunnen ontstaan. Deze eerste beoordeling vond 



DE BEOORDELING VAN EEN PVA  

20 

echter meer dan zes maanden voor aanvang van het onderzoek plaats. Vanwege het kleine 

aantal beschikbare beoordelaars is deze beoordelaar niet uitgesloten van dit onderzoek. 

Alle vier de beoordelaars die deelnamen aan de verkennende fase werden ook benaderd 

voor de testfase. Drie van de vier beoordelaars namen ook daadwerkelijk deel aan de testfase 

van dit onderzoek. De vierde beoordelaar had bij het einde van de onderzoeksperiode geen 

resultaten aangeleverd. 

De uitvoerders van dit onderzoek en schrijvers van dit rapport waren tevens de 

ontwerpers van de rubric. Beide uitvoerders waren in opleiding tot eerstegraads docent aan de 

Eindhoven School of Education (ESoE). Deze docenten in spé hadden maximaal twee jaar 

ervaring in het onderwijs, respectievelijk binnen de vakken wiskunde en O&O. De 

werkervaring binnen O&O was specifiek opgedaan binnen het Technasium van de pilotschool 

in tegenstelling tot de werkervaring binnen het vak wiskunde die uitsluitend elders was 

opgedaan. 

Naast de ontwerpers van de rubric werd de technator van de pilotschool tijdens de 

ontwerpfase betrokken bij het verifiëren van de uitgangspunten van de rubric. De technator 

was tevens de beoordelaar die de PVA’s al kende. Vanwege de grotere betrokkenheid bij de 

ontwikkeling van de rubric zou door deze betrokkenheid een afwijking in de beoordeling 

kunnen ontstaan. In de verdere ontwikkeling van de rubric zou deze verhoogde betrokkenheid 

een voordeel kunnen zijn. Een betere afstemming van de deelcriteria en niveaus zorgt dan voor 

een grotere validiteit en betrouwbaarheid van de rubric. 

Daarnaast werden zes studenten in opleiding tot eerstegraads O&O-docent bij de ESoE 

voor een bijdrage gevraagd voor het ontwerp van de rubric. Vier van de zes gevraagden, 

waarvan drie vrouwen en één man, werden op basis van bereidwilligheid betrokken bij het 

ontwerp van de rubric. Deze studenten hadden maximaal één jaar ervaring als O&O-docent op 

een willekeurig technasium en hadden alle onderdelen van vakdidactiek O&O met een 
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voldoende afgerond. Vanwege hun frisse blik op het vak werden zij gevraagd de rubric van 

feedback te voorzien. 

 

3.2 Procedure 

Om de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden werd aan de hand van 

ontwerpgericht onderzoek (van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006) een 

rubric ontworpen, omdat er geen standaard rubric beschikbaar was voor de beoordeling van het 

PVA van de meesterproef bij O&O. Deze methodiek onderscheidde een aantal fasen, zie Figuur 

2. Vanwege de beschikbare tijd werd in dit onderzoek de ontwerpcyclus één maal doorlopen.  

 

Figuur 2: Onderzoekscyclus bij ontwerpgericht onderzoek (van den Akker et al., 2006) 

 

Binnen de ontwerpcyclus (Figuur 2) kregen de zes deelvragen (verdeeld in twee 

verkennende vragen, twee ontwerpvragen en twee testvragen) een specifieke invulling. In 

Figuur 3 is weergegeven welke stappen er gedurende dit onderzoek werden doorlopen om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden. 
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Figuur 3: Onderzoeksprocedure op basis van de ontwerpcyclus 

 

In de verkennende fase werd allereerst de huidige manier van beoordelen vastgesteld. 

Door middel van hardop-denken-onderzoeksmethodiek (Schellings, van Hout-Wolters, 

Veenman, & Meijer, 2013) werden de vier beoordelaars, onafhankelijk van elkaar, gevraagd 

drie geanonimiseerde PVA’s te beoordelen op een manier die zij in hun dagelijkse lespraktijk 

zouden toepassen (deelvraag 1). Deze drie PVA’s waren willekeurig geselecteerd. Met behulp 

van de eindcijfers die voortkwamen uit deze beoordeling werd de huidige mate van uniformiteit 

bepaald (deelvraag 2). 

Vervolgens werden er ten behoeve van de ontwerpfase bij de vier beoordelaars 

interviews afgenomen om de werkwijze ten aanzien van de beoordeling tijdens het hardop-

denken te verifiëren. Er werden daarom vragen gesteld naar de criteria en de weging die zij 

hanteerden bij het bepalen van een cijfer. Ook werden er vragen gesteld om te achterhalen 
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welke aspecten van het PVA belangrijk en minder belangrijk werden bevonden. Als laatste 

werden er vragen gesteld naar aspecten die beoordelaars graag terug wilden zien in de 

ontwikkeling van de beoordelingsrubric.  

De informatie verkregen door middel van hardop-denken en interviews werd als input 

gebruikt om de criteria en niveaus vast te stellen waaraan de te ontwerpen PVA-rubric diende 

te voldoen. Hiervoor werden de verschillende meningen en werkwijzen van de beoordelaars in 

kaart gebracht en gekoppeld aan de kennis uit de literatuur en de landelijke eindtermen, welke 

zijn omschreven in het theoretisch kader. Op basis van deze informatie werden leerdoelen voor 

het PVA geformuleerd die ten grondslag lagen aan het ontwerp van de nieuwe rubric. Deze 

leerdoelen werden voorgelegd aan de technator van de pilotschool om te verifiëren of de 

gedestilleerde wensen op een juiste manier waren geïnterpreteerd (deelvraag 3).  

Aan de hand van de leerdoelen is een eerste versie van de rubric ontworpen (deelvraag 

4). De bestaande beoordelingsmethoden (inclusief hun weging) werden hiervoor als startpunt 

gebruikt. Voorbeeldrubrics uit de praktijk werden vervolgens gebruikt om de inhoud verder 

vorm te geven. Na een aantal iteraties werd er aan vier eerstegraads O&O-docenten in opleiding 

gevraagd om deze eerste versie van schriftelijke feedback te voorzien. Er werd gevraagd of de 

criteria en de beoordelingsniveaus van de rubric aansloten bij de aspecten die zij zelf 

meenamen in de beoordeling en om te evalueren of de criteria en beoordelingsniveaus enkel 

op een eenduidige wijze geïnterpreteerd konden worden. 

Na het verwerken van de schriftelijke feedback volgde het testen van de PVA-rubric 

(deelvraag 5). Om de objectiviteit van de beoordelaar te waarborgen werden drie nieuwe PVA’s 

naar de beoordelaars opgestuurd. Als resultaat werd per PVA een rubric met ingevulde cijfers 

teruggestuurd. Ook van deze cijfers werd de mate van uniformiteit bepaald om deze later, bij 

de behandeling van de hoofdvraag, te kunnen vergelijken met de uniformiteit van de 

beoordelingen zonder rubric. In totaal beoordeelden dus alle beoordelaars elk dezelfde zes 
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PVA’s waarvan steeds drie PVA’s op hun eigen manier (de verkennende fase, deelvraag 1) en 

de overige drie PVA’s met behulp van de ontworpen rubric (de testfase, deelvraag 5).  

Tot slot werden met schriftelijke evaluatievragen achteraf ervaringen en aanbevelingen 

in kaart gebracht om de rubric te verbeteren (deelvraag 6).  

 

3.3 Instrumenten 

De gegevens ten behoeve van de verkennende fase, deelvraag 1 en 2, werden verkregen door 

middel van de hardop-denken onderzoeksmethodiek. Deze methode wordt vaak gebruikt om 

metacognitieve activiteiten in het onderwijs te beoordelen (Schellings et al., 2013). Met behulp 

van deze methode werd de beoordelaar tijdens het beoordelen van een PVA gestimuleerd zijn 

gedachten hardop uit te spreken. Op deze manier werd per beoordelaar inzicht verkregen in de 

huidige beoordelingsmethodiek van een PVA. In het protocol dat speciaal voor deze hardop-

denkensessies werd ontwikkeld was met name aandacht voor de rol van de beoordelaar en van 

de observator. Er stonden concrete handvatten in om het gesprek zodanig te laten verlopen dat 

de observator de gedachtegang van de beoordelaar niet beïnvloedde en er tegelijkertijd voor 

zorgde dat de beoordelaar hardop bleef praten. Het protocol is te vinden in Bijlage 3. Het 

beoordelen van één PVA nam ongeveer tien minuten in beslag. Per beoordeling werd een audio-

opname gemaakt. Eén van de audio-opnames was door een technische fout verloren gegaan. 

Van deze beoordeling werd achteraf een verslag geschreven. 

Direct na de hardop-denken sessie werden in een interview vragen gesteld ter verificatie 

van de opmerkingen in de sessie en over de wensen ten aanzien van de beoordelingscriteria en 

niveaus. In dit interview werd aandacht besteed aan de ervaring met beoordelen door middel 

van hardop-denken, het omschrijven van de eigen beoordelingsmethodiek met daarbij aandacht 

voor belangrijke onderdelen, niveaus van deze onderdelen en de weging, de SLO eindtermen 

en het gebruik daarvan, de bereidheid tot het gebruik van een rubric, en wensen ten aanzien 
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van de vorm van de rubric. Dit interview werd afgenomen aan de hand van een 

interviewprotocol, zie Bijlage 4. Vanwege de beperkte tijd is er in sommige gevallen afgeweken 

van het protocol, om toch zoveel mogelijk essentiële informatie te verzamelen over de inhoud. 

Vragen over de SLO eindtermen en de vorm van de rubric werden in dit geval overgeslagen, 

omdat voorstellen voor de implementatie van deze onderwerpen kon worden gebaseerd op de 

literatuur welke is beschreven in het theoretisch kader. 

Om de rubric te ontwikkelen werden in de ontwerpfase de schriftelijke 

beoordelingslijsten van respectievelijk beoordelaars B, C en D als startpunt gebruikt. 

Vervolgens werden een aantal bestaande rubrics als voorbeeld gebruikt om de nieuwe rubric 

vorm te geven. Deze rubrics waren ontwikkeld voor de beoordeling van onderzoeksverslagen 

(van der Jagt, 2012) (van de Rijt, 2012) (Wientjes & Veenhoven, 2016), literatuurstudies (van 

de Rijt, 2012) en onderzoeksvaardigheden (Tractenberg, Umans, & McCarter, 2010). Deze 

rubrics werden geanalyseerd aan de hand van een rubric voor rubrics om de kwaliteit ervan te 

bepalen (van Strien & Joosten-ten Brinke, 2016). In deze rubric voor rubrics werd gekeken 

naar drie hoofdcriteria: validiteit (de mate waarin de inhoud een goede afspiegeling geeft van 

wat er nodig is om de prestatie te leveren die voldoet aan het te verwachten niveau), kwaliteit 

van de criteria (het aantal, relevantie en samenhang tussen de criteria), kwaliteit van de 

indicatoren (het concreet en parallel formuleren van de beoordelingsniveaus).  

Met de laatste versie van de rubric werd de testfase gestart, welke per beoordelaar 

beoordelingen opleverde van drie PVA’s op basis van de ingevulde rubric. Om de testfase te 

evalueren werden aan de beoordelaars een aantal schriftelijke vragen gesteld (Bijlage 5). 

Specifiek werd gevraagd naar de ervaring met deze manier van beoordelen en eventuele 

verbeterpunten voor een volgende versie van de rubric. 
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3.4 Analyse 

In de verkennende fase werden de beoordelingen zonder rubric, verkregen door de hardop-

denken methodiek, gebruikt om de mate van uniformiteit en de verschillende meningen en 

werkwijzen in de huidige situatie vast te stellen (deelvraag 1 en 2).  

Om de mate van uniformiteit van de beoordelingen te bepalen werden de absolute 

waardes van het verschil tussen een eindcijfer en het gemiddelde eindcijfer per PVA gebruikt. 

Deze waarden werden in dit onderzoek “afstanden” genoemd. Voor een perfecte uniformiteit 

zouden deze afstanden 0 moeten zijn, en er gold: hoe groter deze afstanden hoe lager de 

uniformiteit in de beoordelingen was. Voor een algehele mate van uniformiteit in de 

beoordelingen werd het gemiddelde van deze afstanden genomen. 

Daarnaast werden uit de resultaten van de hardop-denken sessie de begrippen in relatie 

tot de inhoud van het verslag en de weging genoteerd. Er werd per beoordelaar bijgehouden 

hoe vaak een bepaald begrip tijdens hardop-denken werd genoemd om een mate van relevantie 

te bepalen voor de beoordelaar, bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur in de opbouw van 

het verslag. Vervolgens werden deze begrippen gekoppeld aan de kwalitatieve resultaten uit de 

interviews om belangrijke thema’s voor het ontwikkelen van de rubric vast te stellen. Deze 

thema’s werden gekoppeld aan de relevante eindtermen van SLO (Schalk & Bruning, 2014). 

Op basis van deze gegevens, welke aldus op drie manieren werden verkregen, werden 

leerdoelen opgesteld waarin de wensen van alle beoordelaars werden verwerkt, als startpunt 

voor de ontwikkeling van de rubric. Deze leerdoelen werden voorgelegd aan de technator van 

het de pilotschool om te verifiëren of de wensen (deelvraag 3) op een juiste manier werden 

geïnterpreteerd. 

In de ontwerpfase werden vervolgens de leerdoelen verwerkt tot een rubric, waarbij de 

in het theoretisch kader omschreven richtlijnen voor de vorm en inhoud van een rubric als 

uitgangspunt dienden (deelvraag 4). Het ontwerp van de rubric werd getoetst aan een rubric 
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voor rubrics om de kwaliteit ervan te waarborgen (van Strien & Joosten-ten Brinke, 2016). 

Deze analyse werd door de twee onderzoekers van dit onderzoek afzonderlijk van elkaar 

uitgevoerd. De scores werden vervolgens met elkaar vergeleken en bediscussieerd om tot een 

gezamenlijk eindoordeel te komen. Na het opstellen van een eerste versie werd de feedback 

van O&O-studenten verwerkt in de laatste versie. Per opmerking is bekeken of de beoordeling 

conform de rubric voor rubrics zou verbeteren en derhalve wel of niet werd toegepast. Deze 

laatste versie werd gebruikt voor de testfase. 

In de testfase werd de mate van uniformiteit van de eindcijfers, beoordeeld met rubric, 

net als tijdens de verkennende fase met de beoordelingen zonder rubric, bepaald door de 

absolute waarden te nemen van het verschil tussen een eindcijfer van een PVA en het 

gemiddelde eindcijfer van dat PVA. Hoe groter deze afstanden waren, hoe lager de mate van 

uniformiteit was. Voor een algehele mate van uniformiteit in de beoordelingen met rubric werd 

het gemiddelde van deze afstanden genomen. 

Tijdens de testfase werden ook de ervaringen met de rubric geëvalueerd. Voor de 

evaluatie werden de schriftelijke antwoorden op de evaluatievragen verzameld en per 

vraag/thema gerangschikt. Daaruit ontstond een algemeen beeld van de ervaringen van de 

beoordelaars met de rubric (deelvraag 6). Deze gegevens werden vervolgens gekoppeld aan de 

literatuur van het theoretisch kader om aanbevelingen voor verbetering van de rubric te 

formuleren. 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag werden de twee maten van uniformiteit die 

verkregen waren in respectievelijk de verkennende en de testfase met elkaar vergeleken. Van 

deze twee getallen gaf het kleinste getal aan bij welke manier van beoordelen de uniformiteit 

het grootst was. Om te bepalen of het verschil tussen de twee getallen significant genoeg was 

om te veronderstellen dat er ook werkelijk verschil in uniformiteit was, werd de toets van 

Mann-Whitney-Wilcoxon toegepast. Dit is een non-parametrische toets, geschikt voor het 
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vergelijken van twee kleine sets ongepaarde ordinale waarnemingen, waarbij de totale 

verzameling van waarnemingen in volgorde van grootte wordt geplaatst. De toets bepaalt of de 

waarnemingen van de ene set gelijkmatig tussen de waarnemingen van de andere set liggen of 

dat er sprake is van een significante verschuiving van de ene set ten opzichte van de andere 

(Montgomery & Runger, 2007). Om de toets uit te voeren werd de set van afstanden van de 

beoordelingen zonder rubric vergeleken met de set van afstanden van de beoordelingen met 

rubric. Als rekenhulp is de website http://astatsa.com/WilcoxonTest gebruikt. De toets leverde 

een p-waarde op waarmee de hypothese dat er significant verschil in uniformiteit was, kon 

worden getoetst. Bij een p-waarde < 0,05 werd er een significant verschil verondersteld.

http://astatsa.com/WilcoxonTest
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven aan de hand van drie fases in het 

onderzoek: de verkennende fase, de ontwerpfase en de testfase. 

 

4.1 Verkennende fase 

In de verkennende fase zijn gegevens verzameld over de huidige manier van beoordelen. Uit 

de audio-opnames en aantekeningen bleek dat de docenten op de pilotschool verschillend 

waren in de manier van beoordelen. Er was geen vast format waarmee de PVA’s van de 

meesterproef werden nagekeken. Beoordelaar D maakte gebruik van een beoordelingsmatrix 

waarin op basis van vier niveaus (onvoldoende, tevreden, voldoende, goed) en bijbehorende 

weging de volgende onderwerpen werden beoordeeld: aanleiding en relevantie (16%), 

deelopdrachten (27%), projectgrenzen (5%), theoretische verkenning (22%), planning (19%), 

netheid en zelfstandigheid (11%). De onderwerpen in deze matrix waren gekozen op basis van 

de gevraagde inhoud van een PVA welke een afgeleide was van de documenten op Scienceweb 

(Science-web, 2017). De weging was gebaseerd op de mening over de mate van belangrijkheid 

door de beoordelaar zelf. Er was geen concrete omschrijving van de niveaus, wél waren er per 

onderdeel subcategorieën die iets zeiden over de inhoud. De matrix kan worden gevonden in 

Bijlage 6. 

Beoordelaars B en C gebruikten een beoordelingsformulier, welke de school had 

ontwikkeld voor de derde klassen, zie Bijlage 7. In dit formulier werden zes onderdelen met 

hun weging beoordeeld: achtergronden en projectopdracht (15%), projectactiviteiten (30%), 

projectgrenzen (0% of 10%), producten (15%), projectorganisatie (10%) en planning (30% of 

20%). Per onderdeel werden de gewenste niveaus kort toegelicht in het formulier. 

Beoordelaar A gebruikte geen hulpmiddel. Hij bepaalde op basis van een eerste indruk 

en de gevraagde onderdelen of deze op het gewenste niveau waren. Deze beoordelaar vond het 
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ook belangrijk om een beeld te hebben van de leerling achter het document. Hij wilde weten 

wat het startniveau van de leerlingen was geweest, aan welke vragen ze hadden gewerkt en hoe 

ze waren omgegaan met feedback. 

De eindcijfers van de beoordelingen zonder rubric zijn weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1 

Eindcijfers en het gemiddelde cijfer per PVA van de beoordelingen zonder rubric 

PVA 

Cijfer 

Beoordelaar A Beoordelaar B Beoordelaar C Beoordelaar D Gemiddelde 

PVA 1 3,0 4,0 4,0 5,0 4,00 

PVA 2 8,0 6,0 5,0 6,0 6,25 

PVA 3 7,0 3,0 5,0 8,0 5,75 

 

In Tabel 1 is te zien is dat er grote verschillen zijn tussen de beoordelingen per PVA. Het 

grootste verschil is bij PVA 3: het laagste cijfer is een 3,0 en het hoogste cijfer een 8,0. Ook is 

te zien dat er verschillen zijn in welke PVA door de beoordelaars de laagste beoordeling krijgt 

(drie keer PVA 1, één keer PVA 3) en welke de hoogste beoordeling krijgt (twee keer PVA 2, 

één keer PVA 3, één keer PVA2 en PVA 3 ex aequo). Er is geen beoordelaar die systematisch 

lager of hoger beoordeeld. 

Uit de gegevens van Tabel 1 kunnen de absolute waardes van het verschil tussen het 

eindcijfer en het gemiddelde cijfer per PVA berekend worden, de afstanden, zie Tabel 2. 

Tabel 2 

Afstanden per PVA van de beoordeling zonder rubric 

PVA 

Afstand 

Beoordelaar A Beoordelaar B Beoordelaar C Beoordelaar D 

PVA 1 1,00 0,00 0,00 1,00 

PVA 2 1,75 0,25 1,25 0,25 

PVA 3 1,25 2,75 0,75 2,25 
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Het algehele gemiddelde van de waardes in Tabel 2, welke een maat is voor de uniformiteit 

van de beoordelingen zonder rubric, is 1,04. Dit betekent dat de eindcijfers gemiddeld circa 1 

punt afweken, naar boven of naar beneden, van het gemiddelde eindcijfer per PVA. 

 

4.2 Ontwerpfase 

Uit de huidige manier van beoordelen en de reflecties daarop door de beoordelaar zelf, kwamen 

onderwerpen en aspecten naar voren die de beoordelaars belangrijk vonden. Allereerst waren 

er, losstaand van dit onderzoek, al ervaringen met een soortgelijke manier van beoordelen in 

de onderbouw, die als positief werden ervaren. Beoordelaars waren het er over eens dat 

coaching een belangrijk onderdeel was van het vak O&O en dat een rubric een hulpmiddel kan 

zijn om feedback en feedforward te geven. Het geven van deelcijfers werd als meerwaarde 

gezien om de leerling meer specifiek te kunnen begeleiden. De wegingen van de deelcijfers 

zoals die in de bestaande lijstjes voorkwamen werden als prettig ervaren en gelden daarmee als 

wens voor de te ontwerpen rubric. 

Daarnaast zagen de beoordelaars het gebruik van een rubric ook potentie in het 

verhogen van de uniformiteit van de beoordeling, aangezien er door de beoordelaars al 

verschillen in beoordeling werden ervaren. Bovendien werd het door beoordelaars lastig 

gevonden om onvoldoendes te geven in dergelijk projectonderwijs, wat met een onderbouwing 

conform de rubric eenvoudiger zou kunnen zijn. De inhoud van de rubric zou kunnen helpen 

om de verschillen tussen beoordelingen van diverse collega’s kleiner te maken, wanneer er 

betere afstemming wordt gezocht binnen de criteria en de beheersingsniveaus. Als laatste 

werden ook de voordelen van een rubric genoemd ten aanzien van de ontwikkeling van een 

leerlijn binnen het curriculum. 

In relatie tot de inhoud van de rubric kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. 

Zo noemde beoordelaar C dat het PVA zowel proces- als productachtige aspecten bevatte, iets 
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waar in de huidige werkwijze naar zijn mening geen rekening mee werd gehouden. Daarnaast 

werden naast een aantal standaard onderdelen, zoals projectomschrijving, methode en 

organisatie ook opbouw en taalgebruik van het verslag genoemd als belangrijke onderdelen. 

Bovendien moet de beoordeling passen bij het algemene gevoel wat de beoordelaar heeft ten 

opzichte van het verslag. 

Door het combineren van bovenstaande wensen en de relevante eindtermen van de SLO 

zoals besproken in het theoretisch kader, kwamen de volgende leerdoelen naar voren:  

 

LD 1.  De leerling kan een authentieke vraag genereren, analyseren en omzetten in 

een onderzoeksvraag of ontwerpopdracht (B2)*. Hieronder valt: 

• Het beschrijven van de situatie 

• Het beschrijven van de stakeholders, met name de opdrachtgever 

• Het beschrijven van de relevantie (C4) 

• Het formuleren van een ontwerpopdracht of onderzoeksvraag (A5/A6) 

• Het stellen van een kader 

LD 2.  De leerling kan op basis van de projectomschrijving een overzicht geven 

van relevante theorie, begrippen en voorkennis (C4). Hieronder valt: 

• Doelgericht informatie zoeken (A1) 

• Informatie beoordelen (A1, A3) 

• Informatie selecteren (A1) 

• Informatie verwerken (A1, A3) 

LD 3. De leerling is in staat om op basis van de onderzoeksvraag of de 

ontwerpopdracht en de theorie in samenspraak met een (potentiële) klant 

realistische voorstellen te genereren voor een aanpak (C4). Hieronder valt: 

onderzoek 

• Een hypothese opstellen bij een onderzoeksvraag en verwachtingen 

formuleren 

• Deelvragen formuleren om de onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden 

ontwerp 

• Een programma van eisen opstellen, rekening houdend met de 

perspectieven van verschillende gebruikers 

LD 4.  De leerling kan op basis van een onderzoeksvraag of ontwerpopdracht een 

geschikte onderzoeksmethode (A5) of ontwerpbenadering (A6) kiezen. 

Hieronder valt: 

• Omschrijven welke taken er uitgevoerd dienen te worden gedurende 

het project (C4) 

• Omschrijven hoe de taken uitgevoerd gaan worden binnen het project 

(C4) 

• Omschrijven waarom deze taken uitgevoerd gaan worden (C4) 

• Omschrijven wat de deeltaken concreet opleveren (C4) 

LD 5.  De leerling is in staat om een realistische taakverdeling en tijdsplanning te  
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 maken (C4). Hieronder valt: 

• Het verdelen van taken op basis van persoonlijke specialisatie 

• De duur van taken inschatten 

• Taken inplannen op basis van lesweken 

• Rekening houden met lesuitval en vakanties 

• Deadlines markeren 

• Feedback momenten met opdrachtgever inplannen 

• Feedback momenten met docenten inplannen 

• Feedback momenten met experts inplannen 

 

LD 6.  De leerling is in staat om het PVA toegankelijk te maken voor de lezer. 

Hieronder valt: 

• Het begrijpelijk formuleren van de inhoud voor de beoogde lezer 

• Het aanbrengen van een herkenbare structuur 

• Het aanbrengen van een overzichtelijke layout, onderscheidend en 

ondersteunend voor de inhoudelijke structuur 

• Het afstemmen van de verschillende onderdelen tot een eenheid 

• Het gebruik van correcte spelling en grammatica 

• Het gebruik van een wetenschappelijke schrijfstijl (geen persoonlijke 

voornaamwoorden) 

 
* De codering tussen haakjes verwijst naar de betreffende eindterm waarvan het leerdoel is afgeleid. 

 

 

Deze leerdoelen werden door de technator beoordeeld en goed bevonden waarmee genoeg 

draagkracht was ontwikkeld om van hieruit een rubric te ontwikkelen. 

De eerste versie van de rubric waarin de leerdoelen en wensen ten aanzien van weging 

en volgorde van de niveaus was verwerkt staat in Bijlage 8. De feedback van de O&O studenten 

op deze versie gaf diverse aandachtspunten in relatie tot de indeling en beschrijving van de 

criteria en niveaus. 

De eerste versie van de rubric was ingedeeld in vijf hoofdcriteria (opdracht, theorie, 

methode, organisatie en planning, structuur en leesbaarheid); over de indeling daarvan waren 

geen opmerkingen. Elk hoofdcriterium was weer onderverdeeld in twee tot zes deelcriteria, 

wat wel tot enkele opmerkingen leidde. De deelcriteria behorende bij de hoofdcriteria 

OPDRACHT en THEORIE vertoonde een zekere mate van overlap of in ieder geval een sterke 

samenhang. Ook werd opgemerkt dat bij de beschrijvingen van deelcriteria het onderscheid 

tussen ontwerp- of onderzoeksopdracht niet altijd meegenomen was. Met name "hypothese" 
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had alleen betrekking op een onderzoeksopdracht. Daarnaast werd aangegeven dat de 

beschrijving van de deelcriteria niet altijd consistent was, soms een werkwoord in een zin, soms 

een opsomming. De beschrijvingen "het stellen van een kader" en "taakverdeling op basis van 

persoonlijke specialisatie" werden niet door iedereen begrepen. 

Deze feedback met betrekking tot de deelcriteria heeft tot een aantal aanpassingen in 

de testversie geleid. Het aantal deelcriteria is verminderd naar één tot drie per hoofdcriteria. 

Het hoofdcriterium METHODE is in de testversie hernoemd naar AANPAK en er is een 

duidelijk verschil gemaakt tussen deelcriteria die betrekking hadden op een ontwerp- dan wel 

een onderzoeksopdracht. Inconsistente en onduidelijke beschrijvingen zijn verwijderd 

(“Voorkennis gerelateerd aan opdracht”, “Het stellen van een kader”), "Het verdelen van de 

taakverdeling op basis van persoonlijke specialisatie" werd wel belangrijk gevonden en is 

blijven staan. 

Bij elk deelcriterium waren in de eerste versie van de rubric voor vier niveaus 

beschrijvingen gegeven. Wat betreft deze niveau-indeling vroeg één persoon zich af of de 

huidige indeling "voldoende" met normering 5,5-7,4, niet te ruim was om goed te kunnen 

differentiëren. Volgens een ander waren bij het deelcriterium tijdsplanning het aantal benodigde 

aspecten niet evenredig over de niveaus verdeeld. De beschrijving van de niveaus werd soms 

te vaag gevonden, zoals de term "goed onderbouwd" of "redelijk duidelijk". Er werd opgemerkt 

dat de beschrijvingen observeerbaar en meetbaar moesten zijn. Van de term "wetenschappelijk", 

zowel qua theoretische bronnen als schrijfstijl, vroegen enkele personen zich af in hoeverre dat 

realistisch is te vragen van de leerlingen. Wel werd het toevoegen van APA-stijl geadviseerd. 

Deze feedback op de indeling van de niveaus en bijbehorende beschrijvingen leidde tot enkele 

aanpassingen in de testversie. Het niveau “voldoende” kreeg de range 5,5-6,9, en de niveaus 

“goed” en “uitstekend” werden daaraan aangepast. Het aantal aspecten bij de tijdsplanning 

werd ook evenrediger over de niveaus verdeeld. Vage uitdrukkingen werden concreter en 
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meetbaarder gemaakt, bijvoorbeeld “Deelvragen .... zijn redelijk duidelijk geformuleerd” is 

vervangen door “Deelvragen zijn begrijpelijk geformuleerd zodat blijkt wat er onderzocht gaat 

worden. ....”. De term wetenschappelijk is uit de teksten verdwenen, onder andere is 

“wetenschappelijke bronnen” vervangen door “relevante bronnen”. Het toepassen van APA-

stijl is bij de niveaus “goed” en “uitstekend” onder het hoofdcriterium THEORIE toegevoegd.  

Zowel de eerste versie als de aangepaste versie is getoets met behulp van de rubric voor 

rubrics. De acht criteria gaven bij de eerste versie een totaalscore van 12 van maximaal 16. 

Door de toegepaste aanpassingen kon de score verhoogd worden naar 14. Daarmee was de 

aangepaste versie van voldoende kwaliteit om als testversie te dienen, welke hieronder is 

weergegeven.  
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Beoordelingsformulier voor het maken van een Plan van Aanpak (PVA), meesterproef vwo 

 

Naam leerling/namen leerlingen:  

Klas:               Cijfer: 

Datum:  

Titel meesterproef: 

 

opmerkingen:  

 

Met onderstaande rubric kunt u bij O&O het Plan van Aanpak (PVA) in de meesterproef van het vwo beoordelen. Deze rubric is verdeeld in vijf 

categorieën (opdracht, theorie, aanpak, organisatie en planning, en structuur en leesbaarheid), die elk zijn onderverdeeld in verschillende criteria. 

Een categorie begint bij een dik omrand kader. Elk criterium binnen een categorie krijgt een cijfer. Het (gewogen) gemiddelde van de cijfers 

binnen een categorie kan ingevuld worden in het dik omrande gedeelte bovenaan de categorie. De cijfers van de vijf categorieën, samen met de 

weergegeven weging, leveren het eindcijfer op. 

 

Rekenhulp: 

Categorie Cijfer Weging Cijfer * Weging 

Opdracht  15%  

Theorie  20%  

Aanpak  30%  

Organisatie en planning  25%  

Structuur en leesbaarheid  10%  

Eindcijfer   Het eindcijfer wordt bepaald door de som te nemen van de laatste kolom:  
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        OPDRACHT  Overall cijfer:                               Weging 15% 

 

Criterium Onvoldoende (1,0-5,4) Voldoende (5,5-6,9) Goed (7,0-8,4) Uitstekend (8,5-10,0) Cijfer 

Het beschrijven van 

de situatie. 

De omschrijving van de 

situatie geeft onvoldoende 

informatie om de context van 

het probleem te begrijpen. 

Informatie over de situatie, 

projectachtergrond 

(aanleiding) en de 

opdrachtgever zijn genoemd 

of bestaat uit knip-en-

plakwerk. De omschrijving 

roept vragen op om de 

context van het probleem te 

begrijpen. 

Informatie over de situatie, 

projectachtergrond (aanleiding) 

en de opdrachtgever zijn in 

eigen woorden omschreven en 

geven alle informatie die nodig 

is om de context van het 

probleem te begrijpen. 

Informatie over de situatie, 

projectachtergrond (aanleiding) en 

de opdrachtgever zijn in eigen 

woorden omschreven, geven alle 

informatie die nodig is om de 

context van het probleem te 

begrijpen en hebben een duidelijke 

samenhang. 

 

Het beschrijven van 

het probleem 

(stinkende casus). 

De beschrijving van het 

probleem ontbreekt, is 

onduidelijk of algemeen 

omschreven en past niet in de 

gegeven context. 

Het probleem is sluit aan bij 

de gegeven situatie, verwijst 

terloops naar de relevantie 

en is nogal breed voor een 

haalbare meesterproef. 

Het probleem is in eigen 

woorden omschreven, past in 

het perspectief van de 

beschreven situatie, geeft kaders 

voor een haalbare meesterproef 

en is begrijpelijk voor directe 

betrokkenen.  

Het probleem is in eigen woorden 

omschreven, past in het perspectief 

van de beschreven situatie, is helder 

afgebakend door specifieke kaders, 

de relevantie komt duidelijk naar 

voren en is voor iedereen 

begrijpelijk. 

 

Het omzetten van een 

vraag in een 

ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag. 

De ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag ontbreekt, is 

niet precies geformuleerd, 

onvoldoende ingeperkt, of 

moet afgeleid worden uit de 

stinkende casus. 

De ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag is duidelijk 

geformuleerd maar sluit niet 

aan op het probleem of geeft 

geen omschrijving van het te 

verwachte resultaat. 

 

De ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag is duidelijk 

omschreven, sluit logisch aan 

het probleem en geeft een 

indicatieve beschrijving van het 

te verwachte resultaat. 

De ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag is duidelijk 

omschreven, sluit logisch aan op 

het probleem en geeft een concrete 

beschrijving van het te verwachte 

resultaat. 
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   THEORIE Overall cijfer:                               Weging 20% 

 

Criterium Onvoldoende (1,0-5,4) Voldoende (5,5-6,9) Goed (7,0-8,4) Uitstekend (8,5-10,0) Cijfer 

Een overzicht geven 

van relevante 

theorie, begrippen en 

voorkennis. 

Het theoretisch kader geeft 

voornamelijk samenvattingen 

van losse teksten, heeft weinig 

verband met het probleem en 

er is geen bronvermelding 

toegepast. 

Het theoretisch kader is 

gebaseerd op verschillende 

bronnen die een relatie 

hebben met het probleem. Er 

is een bronvermelding 

toegepast. 

Het theoretisch kader is 

gebaseerd op verschillende 

relevante bronnen die een relatie 

hebben met het probleem en 

samengevat zijn tot een 

samenhangende tekst. Er is 

bronvermelding volgens APA-

richtlijnen toegepast. 

Het theoretisch kader is gebaseerd 

op verschillende relevante bronnen 

die een relatie hebben met het 

probleem en samengevat zijn tot 

een samenhangende tekst die het 

probleem vanuit meerdere 

perspectieven belicht. Er is een 

volledig correcte bronvermelding 

volgens APA-richtlijnen toegepast. 

 

 

       AANPAK                                                                 Overall cijfer:                               Weging 30% 

 

Criterium Onvoldoende (1,0-5,4) Voldoende (5,5-6,9) Goed (7,0-8,4) Uitstekend (8,5-10,0) Cijfer 

Het formuleren van 

deelvragen 

(bij onderzoek). 

Er zijn een beperkt aantal 

deelvragen, die weinig tot 

geen verbinding met de 

opdracht hebben of die niet in 

dienst staan van het 

beantwoorden van de 

hoofdvraag. 

De deelvragen sluiten aan bij 

opdracht maar zijn niet 

concreet geformuleerd. Het 

aantal vragen geeft een 

richting maar is te beperkt 

om een volledig antwoord te 

geven op de hoofdvraag. Er 

is beperkte samenhang 

tussen de vragen of er is veel 

overlap. 

 

De deelvragen zijn begrijpelijk 

geformuleerd zodat blijkt wat er 

onderzocht gaat worden. De 

meeste deelvragen zijn 

noodzakelijk om een antwoord 

op de hoofdvraag te kunnen 

geven, vertonen samenhang met 

weinig overlap en zijn geplaatst 

in een logische volgorde. 

De deelvragen zijn begrijpelijk 

geformuleerd zodat blijkt wat er 

onderzocht gaat worden met een 

duidelijke omschrijving van 

gebruikte begrippen en relaties 

daartussen. Alle deelvragen samen 

zijn noodzakelijk om een antwoord 

op de hoofdvraag te kunnen geven 

(niet meer en niet minder dan 

nodig), vertonen samenhang en zijn 

geplaatst in een logische volgorde. 
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Het verzamelen van 

wensen en eisen (bij 

ontwerp). 

 

De wensen en eisen in relatie 

tot randvoorwaarden, 

functionele wensen, 

gebruikerswensen, 

ontwerpbeperkingen, de 

planning en de aanpak van het 

project ontbreken of zijn 

onvolledig. 

De wensen en eisen in 

relatie tot randvoorwaarden, 

functionele wensen, 

gebruikerswensen, 

ontwerpbeperkingen, de 

planning en de aanpak van 

het project zijn genoemd, 

maar niet eenduidig of 

onvolledig. 

De wensen en eisen in relatie tot 

randvoorwaarden, functionele 

wensen, gebruikerswensen, 

ontwerpbeperkingen, de 

planning en de aanpak van het 

project zijn uitgebreid 

beschreven, maar niet eenduidig 

of onvolledig. 

De wensen en eisen in relatie tot 

randvoorwaarden, functionele 

wensen, gebruikerswensen, 

ontwerpbeperkingen, de planning 

en de aanpak van het project zijn 

uitgebreid, eenduidig en volledig 

beschreven. 

 

Het kiezen van 

ontwerp-/ 

onderzoeksmethodes. 

 

De gekozen methodes zijn 

genoemd. 

De methodes zijn genoemd 

en er is omschreven hoe 

bijbehorende taken worden 

uitgevoerd. 

De methodes zijn genoemd en 

passen bij de vraag. Er is 

omschreven hoe en waarom 

bijbehorende taken worden 

uitgevoerd. 

Methodes zijn genoemd en passen 

bij de vraag. Er is omschreven hoe 

en waarom bijbehorende taken 

worden uitgevoerd en welke 

producten ze opleveren. 

 

 

      ORGANISATIE EN PLANNING                   Overall cijfer :                                 Weging 25% 

 

Criterium Onvoldoende (1,0-5,4) Voldoende (5,5-6,9) Goed (7,0-8,4) Uitstekend (8,5-10,0) Cijfer 

Het maken van een 

tijdsplanning 

Geen tot twee aspecten uit het 

eindniveau zijn aanwezig. 

Drie of vier aspecten uit het 

eindniveau zijn aanwezig. 

Vijf of zes aspecten uit het 

eindniveau zijn aanwezig. 

In de planning zijn activiteiten en 

deeltaken zijn benoemd. Er is een 

schatting gemaakt van de tijdsduur 

van de deeltaken 

Taken zijn ingepland op basis van 

lesweken. Er is rekening gehouden 

met lesuitval en vakanties. 

Deadlines zijn gemarkeerd 

Feedback momenten zijn ingepland 

met opdrachtgever, docent en 

expert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x2) 
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Het verdelen van de 

taken op basis van 

persoonlijke 

specialisatie. 

Er is geen taakverdeling 

gemaakt of persoonlijke 

specialisaties en bijbehorende 

beroepen zijn niet genoemd. 

Er is een taakverdeling 

gemaakt waarbij 

persoonlijke specialisaties of 

bijbehorend beroepen zijn 

genoemd. 

Er is een taakverdeling gemaakt 

waarbij persoonlijke 

specialisaties en bijbehorend 

beroepen zijn genoemd. 

Er is een taakverdeling gemaakt 

waarbij persoonlijke specialisaties 

en bijbehorend beroepen zijn 

onderbouwd. 

 

 

 

 

 

(x1) 

 

        STRUCTUUR EN LEESBAARHEID                         Overall cijfer :                                     Weging 10% 

 

Criterium Onvoldoende (1,0-5,4) Voldoende (5,5-6,9) Goed (7,0-8,4) Uitstekend (8,5-10,0) Cijfer 

Het aanbrengen van 

structuur en 

aandacht voor layout 

in het verslag. 

Een of meer onderdelen van 

een PvA ontbreken zijn 

slordig of niet functioneel. 

Samenhang tussen de alinea’s 

ontbreekt. 

De onderdelen van het PvA 

zijn aanwezig en redelijk 

functioneel. De samenhang 

tussen alinea’s is redelijk 

helder. 

De meeste onderdelen van het 

PvA zijn aanwezig, functioneel 

en in een juiste volgorde. Er is 

een heldere samenhang tussen 

alinea’s. 

Alle onderdelen van het PvA zijn 

aanwezig, functioneel en in een 

juiste volgorde. Er is uitstekende 

samenhang tussen de alinea’s. 

 

Het gebruik van een 

professionele 

schrijfstijl met 

correct gebruik van 

spelling en 

grammatica. 

Taalgebruik is niet helder, 

geen gevarieerd 

woordgebruik, slordige 

formulering, redelijk wat 

stijlfouten (o.a. onjuist gebruik 

van persoonlijke 

voornaamwoorden). Er is 

sprake van redelijk wat 

grammatica,- en spelfouten. 

Taalgebruik is redelijk 

helder, redelijk gevarieerd 

woordgebruik, redelijk 

heldere formulering, weinig 

stijlfouten. Er is sprake van 

weinig grammatica- en 

spelfouten. 

Taalgebruik is helder, 

gevarieerd woordgebruik, 

heldere formulering, vrijwel 

geen stijlfouten, vertoont eigen 

stijl. Het verslag vertoont 

vrijwel geen grammatica- en 

spelfouten. 

Taalgebruik is uitstekend, zeer 

gevarieerd woordgebruik, zeer 

heldere formulering, geen 

stijlfouten, en vertoont eigen stijl. 

Uitstekende spelling, uitstekende 

grammatica. 
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4.3 Testfase 

Tijdens de testfase van het onderzoek is de rubric door de drie beoordelaars gebruikt om drie 

PVA’s te beoordelen. Dit heeft negen beoordelingsformulieren opgeleverd. De resultaten zijn 

samengevat in Tabel 3. Een uitgebreider overzicht van de resultaten, met de beoordelingen van 

de deelcriteria, staat in Bijlage 9. 

Tabel 3 

Eindcijfers en het gemiddelde cijfer per PVA van de beoordelingen met rubric 

PVA 

Cijfer 

Beoordelaar A Beoordelaar B Beoordelaar C Beoordelaar D Gemiddelde 

PVA 4 5,1 4,5 x 7,5 5,70 

PVA 5 5,6 6,8 x 7,9 6,77 

PVA 6 3,0 4,0 x 4,0 3,67 

 

Er zijn duidelijke verschillen in de verschillende beoordelingen te zien. Het grootste verschil 

is bij PVA 4 te zien, het verschil tussen het hoogste cijfer (7,5) en het laagste (4,5) is 3. Wel is 

er overeenstemming over welke PVA de hoogste beoordeling verdient, namelijk PVA 5, en 

welke de laagste, PVA 6. Uit deze resultaten is bovendien af te leiden dat beoordelaar D over 

het algemeen hoger beoordeelde dan de beoordelaars A en B. 

Uit de gegevens van Tabel 3 kunnen de absolute waardes van het verschil tussen het 

eindcijfer en het gemiddelde cijfer per PVA berekend worden, de afstanden, zie Tabel 4. 

Tabel 4 

Afstanden per PVA van de beoordeling met rubric 

PVA 

Afstand 

Beoordelaar A Beoordelaar B Beoordelaar C Beoordelaar D 

PVA 4 0,60 1,20 x 1,80 

PVA 5 1,17 0,03 x 1,13 

PVA 6 0,67 0,33 x 0,33 
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Het gemiddelde van de waardes in Tabel 4, welke een maat is voor de uniformiteit van de 

beoordelingen met rubric, is 0,81. Dit betekent dat de eindcijfers gemiddeld 0,81 punt afweken, 

naar boven of naar beneden, van het gemiddelde eindcijfer per PVA.  

De cijfers van de vijf hoofdcriteria bevatten geen grote opvallende afwijkingen maar 

binnen enkele deelcriteria bestonden grote verschillen in de mening van de beoordelaars over 

het getoonde niveau. Het omzetten naar onderzoek of ontwerp werd bij PVA 4 bijvoorbeeld 

met cijfers 4, 4,5 en 9 beoordeeld, en bij PVA 6 van 1,5 tot en met 6. In Tabel 5 staat een 

overzicht van de grootste verschillen. 

 

Tabel 5 

Opvallende verschillen in beoordelingen van enkele deelcriteria bij de beoordelingen met 

rubric 

PVA Deelcriterium 
Laagste 

cijfer 

Hoogste 

cijfer 

PVA 4 Het omzetten van een vraag in een ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag 
4 9 

PVA 4 Het verzamelen van wensen en eisen (bij ontwerp) 1 6 

PVA 4 Het aanbrengen van structuur en aandacht voor layout 4 9 

PVA 5 Het kiezen van ontwerp-/onderzoeksmethodes 2 9 

PVA 5 Het verdelen van taken op basis van persoonlijke specialisatie 1 8 

PVA 6 Het omzetten van een vraag in een ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag 
1,5 6 

PVA 6 Het aanbrengen van structuur en aandacht voor layout 2 7 

 

Tabel 5 laat zien dat de opvallendste verschillen in de beoordelingen in meerdere deelcriteria 

voorkwamen. Opvallend is dat zowel bij PVA 4 als PVA 6 “het omzetten van een vraag in een 

ontwerpopdracht of onderzoeksvraag” en “het aanbrengen van structuur en aandacht voor 

layout” de criteria waren met de grootste verschillen. Bij PVA 5 waren de verschillen tussen 

het laagste en het hoogste cijfer het grootst. 

De mate van uniformiteit van de beoordelingen zonder rubric werd weergegeven door 

het getal 1,04 en de mate van uniformiteit van de beoordelingen met rubric leverde de waarde 
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0,81 op. Hoe hoger het getal hoe lager de mate van uniformiteit. Het lijkt hierdoor dat de 

beoordelingen met rubric uniformer waren dan de beoordelingen zonder rubric. Om te bepalen 

of dit verschil significant genoemd kan worden is de toets van Mann-Whitney-Wilcoxon 

uitgevoerd. Daarbij zijn de waarnemingen { 1,00  0,00  0,00  1,00  1,75  0,25  1,25  0,25  1,25  

2,75  0,75  2,25 } uit Tabel 2 en de waarnemingen { 0,60 1,20  1,80  1,17  0,03  1,13  0,67  0,33  

0,33 } uit Tabel 4 met elkaar vergeleken. De eenzijdige toets had als nulhypothese μ0 = 0 (“er 

is geen verschil in uniformiteit”); de alternatieve hypothese luidde μ > μ0 (“de beoordelingen 

met rubric hebben een hogere uniformiteit dan die zonder rubric”). Dit leverde een p-waarde 

van 0,37 op. Deze waarde was zo hoog dat er geen aanleiding was te veronderstellen dat de 

afwijkingen van de eindcijfers “zonder rubric” en de afwijkingen van de eindcijfers “met rubric” 

van elkaar verschilden. 

Drie beoordelaars hebben de rubric gebruikt en schriftelijk feedback gegeven. Op de 

vraag hoe de beoordelaar het vond om met de rubric te werken antwoordden twee beoordelaars 

positief, beoordelaar A vond de rubric "fijn", beoordelaar D schreef "werkt goed". Beoordelaar 

B noemde dat hij dubbel zoveel tijd nodig had gehad dan het half uur dat vooraf als indicatie 

was aangegeven. Hij schreef ook dat hij zich geremd voelde tijdens het beoordelen door het 

tekstuele karakter van de rubric. Het antwoord op de vraag of het eindcijfer overeen kwam met 

het algemene gevoel over de kwaliteit van het verslag was in bijna alle gevallen "ja", alleen het 

cijfer voor PVA 5 werd door beoordelaar A "veel te laag" gevonden en het cijfer voor PVA 6 

door beoordelaar B te hoog. Over eventuele onvolledigheden in de onderwerpen van de rubric 

noemde beoordelaar A als minpunt dat de rubric niet altijd overeenkomt met de documentatie 

die de leerlingen blijkbaar vooraf van de beoordelaar hadden gehad. Beoordelaar B miste een 

overzicht van "de onderdelen van een PVA" maar preciseerde niet welke hij daarmee bedoelde. 

Er werden hier ook onduidelijkheden en kritiekpunten genoemd: beoordelaar A vond "Het 

verzamelen van wensen en eisen" onduidelijk, beoordelaar B de indeling in aspecten bij 
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criterium "tijdsplanning". Beoordelaar D merkte op dat de weging van de APA-stijl te zwaar 

was. Over de mogelijkheid om met de rubric het eindcijfer te kunnen onderbouwen en feedback 

te geven aan leerlingen waren alle beoordelaars positief: "helderder voor mij en voor de 

leerlingen" zei beoordelaar D. Beoordelaar A maakte de kanttekening dat hij wel graag 

instructie vooraf zou willen hebben over het toepassen van de rubric. Tot slot gaven alle 

beoordelaars aan de rubric, met enkele aanpassingen, in de toekomst te willen gebruiken; er 

werd ook al aan een versie voor andere leerjaren gedacht.  
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5. Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag van het onderzoek besproken. Daarna komen 

aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek aan de orde. 

Om de uniformiteit in beoordeling zonder en met de rubric te kunnen vergelijken is 

zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. Kwalitatief is gekeken naar de huidige 

manier van beoordelen en in hoeverre deze verschilt van het beoordelen met een rubric. Enkele 

beoordelaars maakten al gebruik van gestandaardiseerde lijstjes, soms met steekwoorden welke 

een niveau representeerden. Twee beoordelaars maakten gebruik van dezelfde lijst maar verder 

was er geen overeenstemming met en onder de overige beoordelaars. Al met al kan gezegd 

worden dat geen van de beoordelaars met een compleet uitgewerkte rubric werkte, en dat de 

huidige manieren van beoordelen dus voldoende afweken van de nieuwe manier met behulp 

van de rubric om het effect van het gebruik ervan te kunnen beoordelen.  

Kwantitatief zijn de eindcijfers van de beoordelingen zonder rubric vergeleken met de 

beoordelingen die met rubric werden verkregen. Met behulp van de Mann-Whitney-Wilcoxon 

toets kon geen verschil in uniformiteit geconstateerd worden (p=0,37). Wel was er bij de 

beoordelingen met rubric overeenstemming over welk PVA het hoogste scoorde en welke het 

laagst. Dat was bij de beoordelingen zonder rubric niet het geval. Dit kan geïnterpreteerd 

worden als een lichte toename van uniformiteit, maar het aantal beoordelingen is te klein om 

daar een significante uitspraak over te doen. Naast de eindcijfers zijn ook de deelcijfers per 

deelcriterium in de beoordeling met rubric met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat er in een 

aantal gevallen grote verschillen in de deelcijfers te vinden was. Hierbij viel op dat de 

deelcriteria “het omzetten van een vraag in een ontwerpopdracht of onderzoeksvraag” en “het 

aanbrengen van structuur en aandacht voor layout” bij twee PVA’s de grootste verschillen 

opleverde. Deze verschillen kunnen worden veroorzaakt door een niet concrete beschrijving 

het criterium en de bijbehorende niveaus, waardoor ze verschillend zijn geïnterpreteerd 
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(betrouwbaarheid). Het zou ook mogelijk zijn dat de beoordelaars verschillende opvattingen 

hebben over het te verwachten niveau en daarom anders beoordelen (validiteit). Het voordeel 

van een rubric met meerder deelcriteria is wel dat inconsistentie binnen één deelcriteria niet 

meteen grote gevolgen voor het eindcijfer hoeft te hebben. Binnen de hoofdcriteria waren er 

geen opvallende afwijkingen.  

De ontworpen rubric werd voorafgaand aan de testfase getoets met behulp van een 

rubric voor rubrics. De acht criteria gaven een totaalscore van 14 van maximaal 16. Daarmee 

werd vastgesteld dat de rubric van voldoende kwaliteit was om als testversie te dienen (van 

Strien & Joosten-ten Brinke, 2016). 

Een voorzichtige conclusie is dat het gebruik van de rubric tot meer uniformiteit kan 

leiden en dat de beoordelaars tevreden zijn met deze nieuwe manier van beoordelen. De 

conclusie is een voorzichtige omdat er enkel vier beoordelaars en zes PVA’s bij het onderzoek 

betrokken waren, wat te weinig is om significante uitspraken te doen over de uniformiteit. Wel 

werd duidelijk dat de beoordelaars tevreden zijn met deze nieuwe manier van beoordelen. 

Vooral de helderheid naar zowel beoordelaars als leerlingen, en het feit dat leerlingen niet 

alleen een eindcijfer krijgen maar ook inzicht in de deelcriteria die voldoende zijn danwel 

verbetering nodig hebben, werden als groot voordeel genoemd. Dit komt overeen met de 

voordelen die in literatuur worden beschreven (Reddy & Andrade, 2010). 

De hypothese dat de rubric tot meer uniformiteit leidt, kan met dit onderzoek dus niet 

worden bevestigd. Maar de resultaten van het onderzoek geven genoeg aanleiding om te 

veronderstellen dat de rubric wel kan uitgroeien tot een instrument dat voor meer uniformiteit 

zorgt. Vooral het feit dat na slechts één ontwerpcyclus te hebben doorlopen er nu al grote 

tevredenheid heerste onder de beoordelaars geeft de mogelijke potentie van een dergelijke 

beoordelingsmethode aan. 
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De resultaten van dit onderzoek kunnen dan ook een start zijn voor de verdere 

ontwikkeling van de rubric. Het verdient aanbeveling de rubric meerdere ontwerpcycli te laten 

doorlopen waarbij zowel feedback van leerlingen als van beoordelaars wordt gevraagd en 

verwerkt (Universiteit Utrecht, 2017). Interpretaties van de criteria en niveaus kunnen anders 

ongemerkt uit elkaar gaan lopen. Door af en toe een onbekende PVA, bijvoorbeeld van een 

andere school, door meerdere O&O-collega's te laten beoordelen, kunnen deze verschillen in 

een vroeg stadium gedetecteerd en besproken worden. Het blijkt nog niet zo eenvoudig de 

criteria en niveaus zo te beschrijven dat ze door iedereen hetzelfde worden geïnterpreteerd. 

Hiervoor is het nodig dat beoordelaars met elkaar in discussie gaan en samen tot 

overeenstemming komen over de bedoelingen (Moskal & Leydens, 2000) (Wientjes & 

Veenhoven, 2016). Van belang is deze overeenkomst in een schriftelijk document vast te leggen 

welke als basis kan dienen voor een handleiding waarin ook toelichting op praktische zaken 

als weging en gebruik naar leerlingen toe wordt gegeven. Meerdere beoordelaars gaven aan 

behoefte te hebben aan zo'n handleiding, en ook in de literatuur wordt zo'n handleiding als 

voorwaarde voor een goed gebruik van een rubric genoemd (Biggs & Tang, 2011). Instructie 

aan nieuwe collega's hoort daar ook bij. Van belang is steeds kennis uit de literatuur van ander 

onderzoek als basis te blijven gebruiken, en ook de landelijke eindtermen van de Stichting 

Technasium niet uit het oog te verliezen. 

 In een eerstvolgende versie kunnen de ervaringen van de beoordelaars tijdens de 

testfase worden verwerkt. Deelcriteria en niveaus kunnen worden aangescherpt door 

onderlinge discussies over de interpretatie en het te verwachten niveau, waardoor grote 

verschillen in de beoordeling kunnen worden verkleind en daarmee de validiteit en 

betrouwbaarheid kan worden verhoogd (Wientjes & Veenhoven, 2016). Het wordt aanbevolen 

om vanaf deze fase de directe beoordelaars meer actief in de ontwikkeling te betrekken, zodat 
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er meteen meer draagvlak wordt gecreëerd voor de toepassing van de rubric binnen de school 

(Kerkhofs et al., 2006).  

 Met de verdere ontwikkeling van de rubric binnen de pilotschool kunnen de resultaten 

van dit onderzoek een eerste aanzet zijn tot de ontwikkeling van een rubric als 

beoordelingsinstrument bij het vak O&O in het algemeen. De ervaringen van de beoordelaars 

tijdens dit onderzoek leren dat er behoefte is aan zo’n uniform beoordelingsinstrument en dat 

de rubric potentie heeft om uit te groeien tot een waardevol instrument voor zowel beoordelaars 

als leerlingen. Een volgende stap in de ontwikkeling zou dan betrokkenheid van het netwerk, 

Brabant-Oost in dit geval, en de Stichting Technasium zijn. In deze fase kunnen de ervaringen 

op andere scholen worden geëvalueerd. Bij de introductie van de rubric is het dan wel 

belangrijk om te voorzien in een goede training over het gebruik van de rubric. In deze training 

kunnen beoordelaars oefenen met het gebruik van de rubric en de bevindingen met elkaar delen. 

Ook dienen een aantal uitgewerkte voorbeelden te worden aangeboden om de betrouwbaarheid 

van het gebruik van de rubric te verhogen (Jonsson & Svingby, 2007). Wanneer er voldoende 

draagvlak binnen het netwerk is gecreëerd, kan de rubric worden gedeeld via het 

expertisecentrum van Stichting Technasium. In het meest ideale geval wordt het beoordelen 

met behulp van een rubric meegenomen in de Technasiumtrainingen voor docenten, zodat de 

betrouwbaarheid van het instrument gewaarborgd blijft. 

 Al doende kan de rubric dus een steeds breder gedragen instrument worden, tot aan een 

landelijk format aan toe. Ook kan de rubric dienen als leidraad en voorbeeld voor andere 

onderdelen van het vak O&O en aangepast worden aan verschillende leerjaren. Van belang is 

dat de rubric specifiek genoeg is om scherp onderscheid te kunnen maken en tegelijkertijd 

algemeen genoeg om breed gedragen te worden (Tierney & Simon, 2004) (van Strien & 

Joosten-ten Brinke, 2016). 
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Een kopie van de eindtermen van SLO met daarin gearceerd welke eindtermen op een PVA 

van toepassing kunnen zijn 

 

  



De examenstof

Domein A: Algemene vaardigheden

Subdomein A1. Informatievaardigheden gebruiken

1. De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en

verwerken.

Subdomein A2. Communiceren

2. De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal met een

opdrachtgever/klant en in het publieke domein communiceren over onderwerpen

uit het desbetreffende vakgebied. De kandidaat kan adequaat, mondeling en

schriftelijk met een opdrachtgever/klant communiceren over diens opdracht/vraag.

Subdomein A3. Waarderen en oordelen

3. De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een

situatie in de natuur of een technische toepassing en daarin onderscheid maken

tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke

overwegingen en persoonlijke opvattingen.

Subdomein A4. Samenwerken

4. De kandidaat kan in projecten samenwerken met anderen, daarbij actief luisteren

naar de inbreng van groepsgenoten, feedback aan groepsgenoten geven en van

hen ontvangen en een herkenbare eigen inbreng hebben bij het tot stand komen

van het eindresultaat. De kandidaat kan bij verschil van mening of opvatting samen

met teamgenoten een oplossing vinden.

De examenstof

Domein A: Algemene vaardigheden

Subdomein A1. Informatievaardigheden gebruiken

1. De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en

verwerken.

Subdomein A2. Communiceren

2. De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal met een

opdrachtgever/klant en in het publieke domein communiceren over onderwerpen

uit het desbetreffende vakgebied. De kandidaat kan adequaat, mondeling en

schriftelijk met een opdrachtgever/klant communiceren over diens opdracht/vraag.

Subdomein A3. Waarderen en oordelen

3. De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een

situatie in de natuur of een technische toepassing en daarin onderscheid maken

tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke

overwegingen en persoonlijke opvattingen.

Subdomein A4. Samenwerken

4. De kandidaat kan in projecten samenwerken met anderen, daarbij actief de inbreng

van groepsgenoten waarderen en stimuleren, deze op waarde schatten en

gebruiken, feedback aan groepsgenoten geven en van hen ontvangen en een

herkenbare eigen inbreng hebben bij het tot stand komen van het eindresultaat. De

kandidaat kan bij verschil van mening of opvatting samen met teamgenoten een

oplossing vinden en daarbij rekening houden met verschillende waarden.

1. De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en

verwerken.

De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een

situatie in de natuur of een technische toepassing en daarin onderscheid maken

tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke

overwegingen en persoonlijke opvattingen.



Subdomein A5. Onderzoeken 

5. De kandidaat kan in contexten een vraagstelling uitwerken in een

onderzoeksvraag en onderzoeksopzet, dat onderzoek uitvoeren en conclusies

trekken uit de onderzoeksresultaten. De kandidaat maakt daarbij gebruik van

relevante vakkennis, consistente redeneringen en relevante rekenkundige en

wiskundige vaardigheden.

Subdomein A6. Ontwerpen

6. De kandidaat kan in contexten een vraagstelling uitwerken in een

ontwerpprobleem, op basis van dit probleem een technisch ontwerp voorbereiden,

uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen, theorie en

vaardigheden en valide en consistente redeneringen hanteren.

Subdomein A7. Modelvorming

7. De kandidaat kan in contexten een probleem analyseren, een adequaat model

selecteren en modeluitkomsten genereren en interpreteren. De kandidaat maakt

daarbij gebruik van relevante vakkennis, consistente redeneringen en relevante

rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

Subdomein A8. Natuurwetenschappelijk instrumentarium

8. De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant

instrume

daarbij gaat het om organismen, materialen, instrumenten voor dataverzameling

en -bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, formuletaal en rekenkundige

bewerkingen.

Subdomein A5. Onderzoeken 

5. De kandidaat kan in contexten vraagstellingen analyseren, gebruikmakend van

relevante begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, een

geschikte onderzoeksmethode kiezen, dat onderzoek uitvoeren, en uit de

onderzoeksresultaten conclusies trekken. De kandidaat maakt daarbij gebruik van

relevante vakkennis, consistente redeneringen en relevante rekenkundige en

wiskundige vaardigheden.

Subdomein A6. Ontwerpen

6. De kandidaat kan in contexten een vraagstelling uitwerken in een

ontwerpprobleem, op basis van dit probleem een ontwerpbenadering kiezen, een

technisch ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij

relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide en consistente

redeneringen hanteren.

Subdomein A7. Modelvorming

7. De kandidaat kan in contexten een probleem analyseren, een adequaat model

selecteren en modeluitkomsten genereren en interpreteren. De kandidaat maakt

daarbij gebruik van relevante vakkennis, consistente redeneringen en relevante

rekenkundige en wiskundige vaardigheden.

Subdomein A8. Natuurwetenschappelijk instrumentarium

8. De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant

daarbij gaat het om organismen, materialen, instrumenten voor dataverzameling en

-bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, formuletaal en rekenkundige

bewerkingen.

De kandidaat kan in contexten vraagstellingen analyseren, gebruikmakend van

relevante begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, een

geschikte onderzoeksmethode kiezen, 

De kandidaat maakt daarbij gebruik van

relevante vakkennis, consistente redeneringen en relevante rekenkundige en

wiskundige vaardigheden.

De kandidaat kan in contexten een vraagstelling uitwerken in een

ontwerpprobleem, op basis van dit probleem een ontwerpbenadering kiezen,

en daarbij

relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide en consistente

redeneringen hanteren.

De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant

daarbij gaat het om organismen, materialen, instrumenten voor dataverzameling en

-bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, formuletaal en rekenkundige

bewerkingen.



Domein B: Denk- en werkwijzen van onderzoeken en ontwerpen

Subdomein B1. Inventiviteit

9. De kandidaat kan associaties maken en relaties leggen die niet noodzakelijkerwijs

een causaal karakter hebben en laat zich daarbij niet beperken door conventionele

oplossingen en denkwijzen.

Subdomein B2. Projectmatig werken

10. De kandidaat kan een authentieke vraag omzetten in een ontwerpopdracht of

onderzoeksvraag. De kandidaat kan het complexe, cyclische en iteratieve karakter

van procesmatig werken herkennen en toepassen, hierin proactief handelen en

voorstellen doen om de kwaliteit van een project te verbeteren; hij kan de

organisatie en planning van een project opzetten en bewaken.

Subdomein B3. Ondernemend- en klantgerichtheid

11. De kandidaat kan relaties met (potentiële) klanten en externe experts leggen en

onderhouden. De kandidaat kan in contact met hen kansen voor opdrachten

herkennen, initiatief tonen en activiteiten ontplooien om deze te verwerven en

daarbij belang toekennen aan hun wensen; de kandidaat kan daarbij ideeën in

daden omzetten, doorzettingsvermogen en eigenaarschap tonen.

Subdomein B4. Kennisgerichtheid

12. De kandidaat kan bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van projecten de

(beoogde) opbrengst verwoorden in termen van vermeerdering van zijn kennis van

theorie en praktijk.

Domein B: Denk- en werkwijzen van onderzoeken en ontwerpen

Subdomein B1. Inventiviteit

9. De kandidaat kan associaties van een verschillend karakter maken en relaties

leggen die niet noodzakelijkerwijs een causaal karakter hebben. De kandidaat kan

verschillende associaties uitdiepen voordat er een keuze wordt gemaakt. De

kandidaat laat zich daarbij niet beperken door conventionele oplossingen en

denkwijzen. De kandidaat kan de inventiviteit van anderen stimuleren, op waarde

schatten en de wetenschappelijke relevantie hiervan inzien.

Subdomein B2. Projectmatig werken

10. De kandidaat kan een authentieke vraag genereren, analyseren en omzetten in

een ontwerpopdracht of onderzoeksvraag. De kandidaat kan het complexe,

cyclische en iteratieve karakter van procesmatig werken herkennen en toepassen,

hierin analyserend en proactief handelen en hierop reflecteren met als doel de

kwaliteit van een project te verhogen; hij kan de organisatie en planning van een

project opzetten en bewaken.

Subdomein B3. Ondernemend- en klantgerichtheid

11. De kandidaat kan relaties met (potentiële) klanten en externe experts leggen en

onderhouden. De kandidaat kan in contact met hen kansen voor opdrachten

herkennen, initiatief tonen en activiteiten ontplooien om deze te verwerven en

daarbij belang toekennen aan hun wensen; de kandidaat kan daarbij ideeën in

daden omzetten, doorzettingsvermogen en eigenaarschap tonen.

Subdomein B4. Kennisgerichtheid

12. De kandidaat kan bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van projecten de

(beoogde) opbrengst verwoorden in termen van vermeerdering van zijn kennis van

theorie, praktijk en wetenschap.

hij kan de organisatie en planning van een

project opzetten en bewaken.

De kandidaat kan bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van projecten de

(beoogde) opbrengst verwoorden in termen van vermeerdering van zijn kennis van

theorie, praktijk en wetenschap.

De kandidaat kan een authentieke vraag genereren, analyseren en omzetten in

een ontwerpopdracht of onderzoeksvraag. De kandidaat kan het complexe,



Domein C: Kernkwaliteiten

Subdomein C1. Ontwikkelen als persoon en professional

13. De kandidaat kan zijn zwakke en sterke kanten en de ontwikkeling daarvan

benoemen en deze in verband brengen met het werken aan projecten en in het

perspectief plaatsen van toekomstige studie en beroep. De kandidaat geeft daarbij

blijk van overtuigingen, identiteit en betrokkenheid; hij kan op basis daarvan voor

zichzelf realistische doelen stellen.

Subdomein C2. Leren 

14. De kandidaat kan het eigen leren verbinden met verantwoordelijkheid, motivatie en

zelfdiscipline. De kandidaat kan feedback van anderen en de eigen waarden

betrekken bij het formuleren van eigen leerdoelen, zowel op het gebied van

vakinhoud als persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Subdomein C3. Kwaliteitsbewustzijn

15. De kandidaat kan de kwaliteit van processen en producten benoemen en

beoordelen en kan het bereiken van een goed en concreet eindresultaat prioriteit

geven, rekening houdend met eisen van kwaliteit en planning en de eisen van de

opdrachtgever.

Subdomein C4. Projecten uitvoeren

16. De kandidaat kan in samenspraak met een (potentiële) klant in een projectplan de

relevantie van diens vraag beschrijven, de benodigde (voor)kennis in kaart

brengen en een realistisch voorstel doen voor een aanpak, mogelijke resultaten,

een taakverdeling en een tijdsplanning. De kandidaat kan in samenspraak met

betrokkenen een project uitvoeren, bijstellen en afronden.

Domein C: Kernkwaliteiten

Subdomein C1. Ontwikkelen als persoon en professional

13. De kandidaat kan zijn zwakke en sterke kanten en de ontwikkeling daarvan

benoemen en deze in verband brengen met het werken aan projecten en in het

perspectief plaatsen van toekomstige studie en beroep. De kandidaat geeft daarbij

blijk van overtuigingen, identiteit en betrokkenheid; hij kan op basis daarvan voor

zichzelf realistische doelen stellen en die afstemmen met doelen van anderen.

Subdomein C2. Leren 

14. De kandidaat kan eigen leerstrategieën en die van anderen herkennen en

verbinden met verantwoordelijkheid, motivatie en zelfdiscipline. De kandidaat kan

feedback van anderen en de eigen waarden betrekken bij het formuleren van eigen

leerdoelen, zowel op het gebied van vakinhoud als persoonlijke en professionele

ontwikkeling.

Subdomein C3. Kwaliteitsbewustzijn

15. De kandidaat kan de theoretische en praktische kwaliteit van processen en

producten analyseren en erop reflecteren en kan acties afwegen en inzetten om de

vereiste kwaliteit te bereiken. De kandidaat kan het bereiken van een goed en

concreet eindresultaat prioriteit geven en daarbij wetenschappelijk

beargumenteerde afwegingen maken tussen verschillende belangen, eisen van

kwaliteit en planning en de eisen van de opdrachtgever.

Subdomein C4. Projecten uitvoeren

16. De kandidaat kan in samenspraak met een (potentiële) klant in een projectplan de

relevantie van diens vraag beschrijven, de benodigde (voor)kennis in kaart brengen

en realistische voorstellen te genereren voor een aanpak, een taakverdeling en

een tijdsplanning. De kandidaat kan in samenspraak met betrokkenen een project

uitvoeren, bijstellen en afronden op basis van zelf geformuleerde

oplossingsstrategieën.

De kandidaat kan de theoretische en praktische kwaliteit van processen en

producten analyseren en erop reflecteren en kan acties afwegen en inzetten om de

vereiste kwaliteit te bereiken. De kandidaat kan het bereiken van een goed en

concreet eindresultaat prioriteit geven en daarbij wetenschappelijk

beargumenteerde afwegingen maken tussen verschillende belangen, eisen van

kwaliteit en planning en de eisen van de opdrachtgever.

De kandidaat kan in samenspraak met een (potentiële) klant in een projectplan de

relevantie van diens vraag beschrijven, de benodigde (voor)kennis in kaart brengen

en realistische voorstellen te genereren voor een aanpak, een taakverdeling en

een tijdsplanning. 



Subdomein C5. Kennis verwerven, selecteren en toepassen

17. De kandidaat kan relevante natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten,

methoden en technieken herkennen, zich eigen maken en inzetten bij het werken

aan projecten in een of meer van de werelden van bèta-techniek.

Subdomein C6. Werken in de werelden van bèta-techniek

18. De kandidaat kan het werken in bèta-technische beroepen in een of meer van de

werelden van bèta-techniek karakteriseren met behulp van daarin gangbare

vraagstellingen, methoden en technieken.

Domein D: Werelden van bèta-techniek

Subdomein D1. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Science & Exploration

19. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en deze toepassen bij toegepast onderzoek en de ontwikkeling van

innovatieve technologieën op het gebied van ICT, gezondheid, astronomie en

ruimtevaart, (integrale) veiligheid, industrie, energievoorziening, wonen of

mobiliteit.

Subdomein D2. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Water, Energie & Natuur

20. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en deze toepassen bij de ontwikkeling van (innovatieve) technologieën

op het gebied van watermanagement, energievoorziening, energiegebruik,

natuurbeheer of natuurontwikkeling.

Subdomein D3. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Mobiliteit & Ruimte

21. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en deze toepassen bij de ontwikkeling van (innovatieve) technologieën

op het gebied van transport, vervoer en verkeer, landschapsontwikkeling of

inrichting van de publieke ruimte en bedrijfsruimtes.

Subdomein C5. Kennis verwerven, selecteren en toepassen

17. De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten, methoden

en technieken activeren, op basis van relevantie selecteren, zich eigen maken en

inzetten bij het werken aan projecten in een of meer van de werelden van bèta-

techniek.

Subdomein C6. Werken in de werelden van bèta-techniek

18. De kandidaat kan het werken in bèta-technische beroepen in een of meer van de

werelden van bèta-techniek karakteriseren met behulp van daarin gangbare denk-

en werkwijzen, vraagstellingen, wetenschappelijke methoden en technieken.

Domein D: Werelden van bèta-techniek

Subdomein D1. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Science & Exploration

19. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en analyseren en deze toepassen bij fundamenteel wetenschappelijk

onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve technologieën op het gebied van

ICT, gezondheid, astronomie en ruimtevaart, (integrale) veiligheid, industrie,

energievoorziening, wonen of mobiliteit.

Subdomein D2. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Water, Energie & Natuur

20. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en analyseren en deze toepassen bij (exploratief) onderzoek en

ontwikkeling van innovatieve technologieën op het gebied van watermanagement,

energievoorziening, energiegebruik, natuurbeheer of natuurontwikkeling.

Subdomein D3. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Mobiliteit & Ruimte

21. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en analyseren en deze toepassen bij (exploratief) onderzoek en

ontwikkeling van innovatieve technologieën op het gebied van transport, vervoer en

verkeer, landschapsontwikkeling of inrichting van de publieke ruimte en

bedrijfsruimtes.

De kandidaat kan het werken in bèta-technische beroepen in een of meer van de

werelden van bèta-techniek karakteriseren met behulp van daarin gangbare denk-

en werkwijzen, vraagstellingen, wetenschappelijke methoden en technieken.

Werelden van bèta-techniek



Subdomein D4. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Voeding & Vitaliteit

22. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en deze toepassen bij de ontwikkeling van (innovatieve) technologieën

op het gebied van voedselproductie, voedselbereiding, voedingspatronen, sport en

ontspanning in relatie tot veiligheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid of

welzijn van mensen.

Subdomein D5. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Market & Money

23. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en deze toepassen bij de ontwikkeling van (innovatieve) technologieën

op het gebied van (digitale) veiligheid, logistiek, economische modellen,

productontwikkeling of productverbetering.

Subdomein D6. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Mens & Medisch

24. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en deze toepassen bij de ontwikkeling van (innovatieve) technologieën

op het gebied van de gezondheidszorg: preventie, bescherming, diagnose,

genezing, verzorging, revalidatie of welzijn van mens en dier.

Subdomein D7. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Lifestyle & Design

25. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en deze toepassen bij de ontwikkeling van (innovatieve) technologieën

op het gebied van entertainment, kunst, recreatie en ambachtelijke of industriële

productontwikkeling van gebruiksvoorwerpen, kleding of inrichting van woon- en

werkomgevingen.

Subdomein D4. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Voeding & Vitaliteit

22. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en analyseren en deze toepassen bij (exploratief) onderzoek en

ontwikkeling van innovatieve technologieën op het gebied van voedselproductie,

voedselbereiding, voedingspatronen, sport en ontspanning in relatie tot veiligheid,

lichamelijke en geestelijke gezondheid of welzijn van mensen.

Subdomein D5. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Market & Money

23. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en analyseren en deze toepassen bij (exploratief) onderzoek en

ontwikkeling van innovatieve technologieën op het gebied van (digitale) veiligheid,

logistiek, kwaliteitshantering, economische modellen, productontwikkeling of

productverbetering.

Subdomein D6. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Mens & Medisch

24. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en analyseren en deze toepassen bij (exploratief) onderzoek en

ontwikkeling van innovatieve technologieën op het gebied van de

gezondheidszorg: preventie, bescherming, diagnose, genezing, verzorging,

revalidatie of welzijn van mens en dier.

Subdomein D7. Onderzoek en ontwerp in de wereld van Lifestyle & Design

25. De kandidaat kan in een onderzoeks- of ontwerpopdracht relevante kennis

verzamelen en analyseren en deze toepassen bij (exploratief) onderzoek en

ontwikkeling van innovatieve technologieën op het gebied van entertainment,

kunst, recreatie en ambachtelijke of industriële productontwikkeling van

gebruiksvoorwerpen, kleding of inrichting van woon- en werkomgevingen.



DE BEOORDELING VAN EEN PVA  

 

Bijlage 2 

Een voorbeeld van een geanonimiseerd PVA 

 

  



DE BEOORDELING VAN EEN PVA  

 

Bijlage 3 

Hardop-denken protocol 

Algemeen 

Hardop denken is een methode om meta-cognitieve activiteiten van een persoon inzichtelijk te 

maken. In dit onderzoek wordt het gebruik om de denkactiviteiten van een docent O&O tijdens 

het beoordelen van een PVA in kaart te brengen. 

Doel 

Doel van het hardop denken tijdens het beoordelen van de PVA is om inzicht te krijgen in de 

manier van beoordelen van de betreffende docent.  

Setting 

Één beoordelaar en één observator op een rustige plek. De beoordelaar beoordeelt 

achtereenvolgens drie PVA's op zijn eigen manier, met als bijzonderheid dat hij tijdens het 

beoordelen hardop denkt. Tijdens het beoordelen is een observator aanwezig om de beoordelaar 

indien nodig te stimuleren hardop te praten. De situatie per PVA eindigt als de leraar besloten 

heeft wat het eindcijfer wordt. De situatie wordt opgenomen met een audio-apparaat (recorder 

op mobiele telefoon). 

Globale tijdsinschatting 

Circa 15 minuten per PVA, dus 45 minuten. Er zit geen tijdslimiet aan de opdracht. De leraar 

bepaalt zelf hoeveel tijd hij nodig heeft om een eindcijfer te geven.  

Datum en tijd 

Sessie 1: woensdag 12 april 2017, 10:10 uur 

Sessie 2: donderdag 13 april 2017, 15:10 uur 

Sessie 3: donderdag 20 april 2017, 12:15 uur 

Sessie 4: vrijdag 21 april 2017, 9:20 uur 
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Inleiding 

 

De wereldbevolking groeit nog steeds en we hebben met zijn allen een steeds grotere 

ecologische voetafdruk. Dus meer dan ooit hebben we hebben momenteel meer behoefte 

aan duurzame oplossingen. Gelukkig zijn er dan ook veel mensen die dit beginnen te 

realiseren. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de initiatiefnemers van zogenoemde 

“ecodorpen” waarvan er een is in Boekel, Noord-Brabant. Hier zoeken ze altijd naar 

duurzamere oplossingen voor dingen die nog duurzamer kunnen. Zo zuiveren ze daar 

bijvoorbeeld het eigen afvalwater op natuurlijke wijze en bouwen ze alleen met 

bouwmaterialen die door de natuur zelf kunnen worden afgebroken of materialen die kunnen 

worden hergebruikt. En nu zoeken ze ook voor de warmwatervoorziening een duurzame 

wijze. Een idee hiervoor is de biomeiler. Waarbij warmte wordt gewonnen uit compost. In het 

middelpunt van zo’n biomeiler kan het tot wel 90 graden Celsius worden. Door middel van 

slangen door de biomeiler heen kan dan warm water worden gewonnen wat gebruikt kan 

worden bij het op temperatuur brengen van de verwarming.  
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Aanleiding en relevantie 

Verlegenheidssituatie 

Het is nu nog heel moeilijk om op een andere manier warmte te creëren dan met gas of 

elektriciteit. Veel van de warmte wordt nog steeds opgewekt door het verbranden van gas en 

dit zorgt voor schadelijke uitstoot van koolstofdioxide. En het gebruik van elektriciteit is ook 

niet helemaal zuinig omdat veel van de elektriciteit nog steeds wordt opgewekt in 

energiecentrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Of je moet gebruik maken 

van groene energie zoals windenergie en zonne energie. Maar het zelf opwekken van 

windenergie levert vaak veel te weinig op en voor genoeg zonnepanelen is vaak niet genoeg 

ruimte en zijn erg prijzig. Dus zijn ze in ecodorpen op zoek naar andere oplossingen zoals 

de biomeiler.    

Praktijkrelevantie 

Met de biomeiler is het mogelijk om met mest en houtsnippers, normaal gesproken afval, 

dus warmte te creëren door middel van een biologisch proces binnen de biomeiler. Het is 

voor mensen in ecodorpen en misschien in de toekomst ook voor mensen in normale huizen 

een duurzame manier om warmte op te wekken. Met een geautomatiseerd systeem om de 

warmte van het water en de temperatuur van de biomeiler te regelen. Hierdoor komt het 

gebruik van een biomeiler op dagelijkse basis een grote stap dichterbij.    
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Doelstelling in de opdracht 

 

Tijdens ons bezoek aan het ecodorp Boekel hebben we veel geleerd over de manier van 

leven van de mensen die ervoor kiezen om een ecodorp te stichten. Het was voor ons erg 

interessant om dit alles een keer te zien. Daarna hebben we het even gehad over wat we 

kunnen doen met het onderwerp. En we kwamen zelfs op het idee om een biomeiler te 

bouwen groot genoeg om een kamer te verwarmen in het huis van de opdrachtgever. We 

zijn het toen eens geworden dat je voor het goed functioneren van een biomeiler een 

regelsysteem nodig hebt. Onze opdracht luidt dan ook: onderzoek en ontwerp een systeem 

om de warmte van een biomeiler te regelen.  

 

We hebben ervoor te kozen om de opdracht op te splitsen in verschillende deelopdrachten. 

Vooronderzoek 

 

Hoe werkt een biomeiler 
Wij gaan zoeken naar de hoe een biomeiler werkt. Welk proces er in de biomeiler plaatsvind. 

Dit gaan wij doen d.m.v. internet en raadplegen van biologie en scheikunde docenten. 

 

Hoe bouw ik een biomeiler 
Hoe een biomeiler te bouwen is van groot belang om de proef uit te voeren. Wij gaan naar 

een bouwplan stappenplan zoeken, en zelf ons eigen bouwplan te maken aan de hand van 

de door ons ondervonden Theorie. 

 

Meetmethode 

Hoe er gemeten gaat worden en wat er gemeten gaat worden is cruciaal om een goed 

regelsysteem te bouwen. Daarom gaan wij ons verdiepen in sensoren en in programma’s 

waarmee dit gemakkelijk uit te voeren is zoals coach, arduin. 

 

Benodigdheden 

Wat is er nodig en wat zijn de eigenschappen. We gaan op zoek naar de juiste pomp buizen 

sensoren en overige materialen en maken een bestellijst om deze op tijd in huis te hebben 

voor proef. 

 

Verwarmingsinstallatie thuis 

Hoe werkt een verwarmingsinstallatie. We gaan onderzoeken naar hoe een 

verwarmingsinstallatie in een huis werkt d.m.v. een installateur te zoeken of op internet 

theorie te gebruiken. We gaan zoeken naar zoek naar hoeveel warmte dat er nodig is om 

een huis van 60-80 m2 te verwarmen en welke schakelsystemen er in de 

verwarmingsinstallatie zitten.  
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Uitvoering 

 

Proef 
Er wordt op kleine schaal een biomeiler nagebouwd bij ons op school in het laboratorium. 

Hier kunnen we allerlei metingen aan doen en zo kunnen we meer te weten komen over de 

biomeiler. Er wordt een lijst gemaakt van alle gegevens die we willen meten. Er wordt 

gebruik gemaakt van Coach. Op deze manier kunnen we langdurige metingen doen ook als 

we er niet zijn. Het programma maakt hiervan dan grafieken waaraan wij dan berekeningen 

kunnen doen. 

 

Regelsysteem 

Na de metingen die worden gedaan tijdens de proef moet er een regelsysteem komen. Dit 

systeem moeten wij zelf bedenken, programmeren en bouwen. Het is de bedoeling dat dit 

regelsysteem kan worden gebruikt in de dagelijkse verwarmingsinstallatie in een normaal 

huis. 

Verwerking 

 

Eindverslag 

Nu alle ondervindingen, resultaten en theorie die zijn opgedaan gaan we het verwerken in 

een verslag voor de opdrachtgever om het project af te sluiten. 
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Theoretische verkenning en literatuur 

Literatuurvragen 

Bij de theoretische verkenning is het de bedoeling dat we meer informatie zoeken over de 

biomeiler zoals die nu al worden gemaakt. We willen dan ook antwoord op een paar vragen 

waarvan wij denken dat die goed van pas komen op de weg naar het eindproduct.  

het betreft de volgende vragen: 

● Wat is de minimale en maximale temperatuur van een biomeiler? 

● Hoe groot moet een biomeiler zijn? 

● Hoeveel water kan een biomeiler van een bepaalde grootte leveren en wat is dan de 

temperatuur van dit water zonder dat de biomeiler onder zijn minimale temperatuur 

geraakt? 

Bronnen 

Bron 1 

Geraadpleegd door: Naam 

Datum raadpleging: 19-10-20xx 

Url: http://biomeiler.nl/technische-informatie/  

 

De volgende bron is een hele goede bron. Deze pagina staat vol informatie over de 

biomeiler zoals wat je nodig hebt om een biomeiler te maken; hoeveel het kost om een 

biomeiler te maken; hoeveel warm water een biomeiler oplevert en welke temperatuur dit 

water dan heeft. En er staat in wat de minimum temperatuur is van een biomeiler waarin de 

biomeiler goed kan functioneren. Ook staat er een klein stukje waarin je kan lezen wat voor 

pomp er nodig is om het water rond te laten gaan in de biomeiler wat voor ons misschien 

nog wel een erg belangrijk gegeven kan worden in het onderzoek.  

Bron 2 

Geraadpleegd door: Naam 

Datum raadpleging: 19-10-20xx 

Url: http://biomeiler.nl/wat-is-een-biomeiler/  

 

In deze bron staat kort beschreven hoe een biomeiler in zijn werk gaat en hoe een biomeiler 

werkt. Ook staat er op deze pagina een kort filmpje over de werking van de biomeiler. Dit 

filmpje geeft ons zeker meer inzicht in de werking van de biomeiler. Door deze bron hebben 

wij besloten dat het een goed idee is als wij langs gaan bij iemand die meer verstand heeft 

van de biologische en scheikundige processen die plaatsvinden om de warmte te 

produceren. het blijkt dus dat bacteriën zorgen voor de afbraak. Tijdens dit proces ontstaat 

veel warmte waarmee we water kunnen verwarmen. Ook staat er in dit stuk beschreven hoe 

oud de biomeiler is en wie hem heeft uitgevonden. 

http://biomeiler.nl/technische-informatie/
http://biomeiler.nl/wat-is-een-biomeiler/
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Bron 3 

Geraadpleegd door: Naam 

Datum raadpleging: 9-11-20xx 

Url: http://www.ecodorpboekel.nl/  

 

Door de bron te bestuderen weten we meer over de opdrachtgever en het Ecodorp. We 

weten wat de mensen die in het ecodorp wonen willen bereiken en wat de plannen voor het 

dorp zelf zijn. Zo staat erin beschreven dat ze hun eigen water zuiveren en hergebruiken 

door een natuurlijk filtersysteem. Ook staat de plattegrond van het dorp erin zo weten we 

ook waar we de biomeiler kunnen gaan plaatsen. Dus door deze bron hebben we 

achtergrond informatie en kunnen we inschatten wat voor oplossing ze zoeken voor hun 

opdracht. 

Bron 4 

Geraadpleegd door: Naam 

Datum raadpleging: 

Url: 

http://www.cma-science.nl/downloads/nl/software/coach6/c6_3_handboek_modelleren.pdf  

 

Deze bron is zeer duidelijk over hoe coach 6 werkt. Wat coach is is een computerprogamma 

waarmee je een grootheid uit kan zetten tegen de tijd. Om te weten hoe coach werkt is van 

belang zodat we uiteindelijk de proef uit kunnen voeren over een langere tijd zonder dat we 

er de hele tijd bij moeten zij. In de bron staan verschillende modussen waarmee we 

grafische modellen kunnen maken en vergelijkingen. Door deze bron verdiepen we ons ook 

en kunnen we de proef beter uitvoeren en de onze kennis vergroten. 

 

 

  

http://www.ecodorpboekel.nl/
http://www.cma-science.nl/downloads/nl/software/coach6/c6_3_handboek_modelleren.pdf
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Methode van gegevensverzameling 
 

In deze opdracht gaan we veel gebruik maken van de expertise van andere personen. We 

zijn bijvoorbeeld van plan te spreken met een biologie en scheikunde docent, we hebben 

contact gelegd met fontys hogescholen en Naam heeft een broer die elektrotechniek 

studeert. Verder kunnen wij voor overige informatie terecht bij de opdrachtgever.  

 

Na tw1 (week 47) zijn wij van plan te beginnen aan een proef. Met deze proef denken wij 

veel informatie te kunnen vergaren. Zoals hoe een biomeiler zich gedraagt en hoeveel warm 

water afgetapt kan worden zonder dat dit negatieve gevolgen heeft op de prestaties van de 

biomeiler. Hiermee wordt bedoeld: het zakken van de temperatuur onder een kritiek punt 

waardoor de bacteriële reactie niet meer kan plaatsvinden. Tijdens deze proef gaan we 

metingen doen met het programma Coach. op deze manier kunnen we metingen doen 

zonder dat we er bij moeten zijn. Het programma kan grafieken maken waaruit wij af kunnen 

lijden wat de temperatuur op een exact moment was. Zo kunnen we de tijd afzetten tegen de 

temperatuur. Als we zelf aanwezig zijn willen we door middel van de pomp gaan kijken wat 

de invloed is van het koude water door de biomeiler. Ook de verschillen in de temperatuur 

van het water zijn we van plan af te lezen met Coach. 

 

Wij hebben gekozen om contact te zoeken met een scheikunde en biologie docent omdat wij 

zeer geïnteresseerd zijn in het proces wat plaatsvindt in de biomeiler. Dit is een 

gecompliceerd proces waarbij bacteriën een belangrijke rol spelen. Aangezien geen van de 

groepsleden biologie volgt is dit voor ons nu nog moeilijk te begrijpen. 

 

Ook hebben wij contact gehad met fontys en avans hogescholen via een formulier om in 

contact te komen met meesterproef begeleiders. Hier verwachten wij spoedig meer 

informatie over te ontvangen. 

 

De broer van Naam studeert ook op de fontys. Hij doet elektrotechniek. Aangezien onze 

opdracht voor een groot deel gaat over het onderzoeken en ontwerpen van een 

regelsysteem van een biomeiler denken wij dat hij voor ons van groot belang kan zijn. Dit 

komt omdat temperatuurregeling in huizen tegenwoordig voor een groot deel elektrisch 

geregeld is door een thermostaat. Voor ons project willen wij iets soortgelijks gaan 

ontwerpen. 
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Planning 

 

Week Les Naam 1 Naam 2 Naam 3 

47 1,2 onderzoek 
pomp 

regelen experts 
scheikunde en 
biologie 

contacteren  
houtsnippers en 
mest 

47 3 expert bezoek 
biologie/ 
scheikunde 

expert bezoek 
biologie/ 
scheikunde 

expert bezoek 
biologie/ 
scheikunde 

48 1,2 pomp bestellen verdiepen 
regelsysteem 

houtsnippers en 
mest halen? 

48 3 verdiepen 
regelsysteem 

verdiepen 
coach 

verdiepen 
coach 

49 1,2 verdiepen 
regelsysteem 

verdiepen 
regelsysteem 

verdiepen 
regelsysteem 

49 3 regelsystemen 
testen 

regelsystemen 
testen  

regelsystemen 
testen 

50 1,2 regelsystemen 
testen 

regelsystemen 
testen 

regelsystemen 
testen 

50 3 conclusies 
regelsysteem 

conclusies 
regelsysteem 

mailen 
opdrachtgever 

51 1,2 theorie proef theorie proef theorie proef 

51 3 theorie proef theorie proef theorie proef 

2 1,2 theorie proef theorie proef theorie proef 

2 3 theorie proef theorie proef theorie proef 

3 1,2 regelen 
houtsnippers en 
mest 

aanhanger 
regelen 

regelen 
houtsnippers en 
mest 

3 3 ophalen 
houtsnippers en 
mest 

ophalen 
houtsnippers en 
mest 

ophalen 
houtsnippers en 
mest 

4 1,2 Proef 
Voorbereiden 

Proef 
Voorbereiden 

Proef 
Voorbereiden 

4 3 beginnen proef beginnen proef beginnen proef 
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5 1,2 proef proef proef 

5 3 proef proef proef 

6 1,2 regelsysteem 
toepassen proef 

regelsysteem 
toepassen proef 

regelsysteem 
toepassen proef 

6 3 regelsysteem 
toepassen proef 

regelsysteem 
toepassen proef 

regelsysteem 
toepassen proef 

7 1,2 verwerken proef verwerken proef verwerken proef 

7 3 verwerken proef  verwerken proef  verwerken proef  

8 1,2 evalueren 
regelsysteem 

evalueren 
regelsysteem 

verwerken proef 

8 3 verwerking 
proef notuleren 

opzet verslag mailen 
opdrachtgever 

9 1,2 verslag verslag verslag 

9 3 verslag verslag verslag 

10 1,2 verslag verslag verslag 

10 3 begin 
presentatie 

begin 
presentatie 

verslag puntjes 
op de i 

11 1,2 presentatie presentatie presentatie 

11 3 presentatie 
afmaken  

presentatie 
afmaken 

presentatie 
afmaken 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1; gespreksverslag 

 

Tijdens ons bezoek aan het ecodorp in Boekel werd er door de heer Opdrachtgever een 

rondleiding gegeven over de grond het het toekomstige ecodorp. Bij dit gesprek is er veel 

duidelijk geworden over het ecodorp, de doel van de opdracht en de uitvoering van de 

opdracht.  

 

De bouwers van het ecodorp krijgen vrijstelling gekregen op bouwregels en op het 

bouwbesluit omdat er hier met uitzonderlijke materialen het bouwtechnieken wordt gewerkt 

die niet binnen de huidige wetgeving passen. 

 

De huizen die in het ecodorp worden gebouwd zullen allemaal huurhuizen zijn zodat de 

gemeenschap van bewoners zelf de nieuwe bewoners kan uitkiezen die bij de idealen van 

het ecodorp passen en het een gemeenschap is met mensen die naar hetzelfde einddoel 

streven; een betere en gezondere wereld. Het gevolg van een vrije markt op het ecodorp 

kan zijn dat de huizen aan de hoogste bieder worden verkocht en er daardoor mensen 

komen wonen die niet binnen de idealen van het ecodorp passen waardoor de bewoners 

binnen het ecodorp afstandelijker van elkaar worden. 

 

In het uiteindelijke dorp in Boekel zal slechts een huis worden verwarmd met een biomeiler 

omdat de biomeiler bij dit ecodorp nog als experiment gebruikt zal worden om het uiteindelijk 

breed toe te kunnen passen bij de ecodorpen die de makers van dit ecodorp na de voltooiing 

van dit ecodorp zullen gaan bouwen. Maar voordat er een biomeiler in dit dorp gebouwd 

gaat worden zal er nog met de tijdelijke woonaccommodatie van de heer van den Heuvel 

een experiment worden gedaan om ervaring op te doen met biomeilers en kijken op wat 

voor manier regeltechnieken kunnen worden toegepast op de biomeiler. 

 

De biomeiler die in het experiment gebruikt zal gaan worden wordt gebouwd met behulp van 

een kleine container en mest die mede mogelijk gemaakt wordt door Den Ouden omdat Den 

Ouden ook graag hiermee wil experimenteren vanwege de grote hoeveelheden mest waar 

geen gebruik van wordt gemaakt op het terrein van Den Ouden. 

 

De huizen in het ecodorp krijgen ongeveer een bewoonbaar oppervlak van 60-80 𝑚𝑚2 . 

Hiermee kan dus rekening worden gehouden met het berekenen van de benodigde warmte. 
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Bijlage 2: 



DE BEOORDELING VAN EEN PVA  

 

Benodigdheden  

(verzorgd door de observator, behalve spullen van de docent) 

• 3 PVA's (papieren documenten) 

• Pen & papier 

• audio-recorder 

• eventueel spullen die de docent zelf nodig heeft om te beoordelen (formulier, laptop) 

Taak beoordelaar 

De beoordelaar beoordeelt elk PVA op zijn eigen manier. Tijdens het beoordelen zegt hij 

hardop wat hij denkt. Het is niet de bedoeling dat de beoordelaar aan de observator vertelt wat 

er in hem omgaat, maar dat hij hardop letterlijk zijn gedachten zegt alsof de observator er niet 

bij is. Het is ook niet de bedoeling dat de beoordelaar achteraf zegt wat hij dacht maar dat hij 

het denken direct omzet in hardop praten. 

Taak observator 

De observator luistert en observeert. Alleen als er een langere stilte valt stimuleert hij de leraar 

te blijven praten. Het is niet de bedoeling dat de observator vragen stelt aan de leraar die zijn 

denkproces beïnvloeden. Het enige dat de observator doet is als er een langere stilte valt de 

leraar stimuleren te praten middels zinnen als: "wat denk je nu?", "blijf praten", “heb je nog 

meer gedachten hierover?” 

Structuur hardop denken-sessie 

Inleiding 

• doel en werkwijze van de bijeenkomst vertellen 

• audio-apparaat aanzetten 

Kern 

• eerste PVA overhandigen en laten beoordelen. Dit eindigt als eindcijfer is bepaald. 

• tweede PVA overhandigen en laten beoordelen. Dit eindigt als eindcijfer is bepaald. 



DE BEOORDELING VAN EEN PVA  

 

• derde PVA overhandigen en laten beoordelen. Dit eindigt als eindcijfer is bepaald. 

Slot 

• bedankt 

• vervolg: korte pauze en daarna eventueel verder met het interview (zie interview-

protocol) 
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Bijlage 4 

Interview protocol 

Algemeen 

Interviewen is een kwalitatieve methode om diepgaande informatie te verzamelen. Een 

interview is doelgericht en er is de mogelijkheid tot doorvragen. Dit protocol heeft betrekking 

op interviews die bij zes beoordelaars van het vak O&O aan de pilotschool wordt afgenomen. 

De interviews gaan in op de huidige manier van beoordelen van de verschillende beoordelaars 

en op hun wensen ten aanzien van een nog te ontwerpen rubric. 

Doel 

• Achterhalen wat docenten belangrijk en minder belangrijk vinden in het PVA.  

• Welke criteria ze hanteren bij het bepalen van het eindcijfer 

• Welke weging van de verschillende deeldomeinen de beoordelaar toepast.  

• Wat ze belangrijk vinden met betrekking tot de te ontwikkelen rubric. 

Setting 

Eén beoordelaar en één interviewer op een rustige plek. Het interview wordt opgenomen met 

een audio-recorder (mobiele telefoon). 

Globale tijdschatting 

30 minuten 

Datum en tijd 

Sessie 1: woensdag 12 april 2017, 10:10 uur 

Sessie 2: donderdag 13 april 2017, 15:10 uur 

Sessie 3: donderdag 20 april 2017, 12:15 uur 

Sessie 4: vrijdag 21 april 2017, 9:20 uur 

Benodigdheden 

(allen verzorgd door de interviewer) 



DE BEOORDELING VAN EEN PVA  

 

• Rustige plek met twee stoelen en een tafel 

• Audio-recorder (mobiele telefoon) 

• Pen en papier (voor aantekeningen) 

Soort interview  

Voor dit onderzoek is gekozen voor een semi-gestructureerd interview. Er zijn vooraf 

vastgelegde thema's en vragen, en er is de mogelijkheid tot doorvragen. 

Structuur interview 

Hieronder de globale structuur van het interview, met een inleiding, kern en slot. De kern is 

verdeeld in verschillende thema's. Per thema zijn enkele hoofdvragen gedefinieerd. Er is steeds 

de mogelijkheid om dieper op een antwoord of vraag in te gaan. 

Inleiding 

• doel van het interview vertellen 

• mededelingen ten aanzien van opname/ opnamegebruik/ anonimiteit/ 

terugkoppelmoment 

Kern 

De kern is onderverdeeld in onderwerpen met bijbehorende vragen 

Ervaring met beoordelen van de drie PVA's 

• Hoe vond u het hardop denken tijdens de beoordeling van de drie PVA's gaan? 

• Heeft het hardop denken naar u mening invloed gehad op de beoordeling? en zo ja, 

hoe? 

• Waren er verschillen in het beoordelen van de drie PVA's, welke moeilijker, welke 

makkelijker, andere verschillen? 

Eigen manier van beoordelen globaal samengevat 

• Hoe beschrijft u zelf in het kort uw manier van beoordelen? 

• Hoe bepaalt u het eindcijfer? 
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• Wijkt u wel eens af van uw eigen manier? wanneer? waarom? 

• Bent u tevreden met uw manier van beoordelen? zo nee, wat schort er naar uw mening 

aan? 

• Is er overleg tussen docenten over beoordelingen en de manier waarop? 

• Geeft u de leerlingen vooraf aan hoe en wat u beoordeeld? hoe? 

• Geeft u achter toelichting op de beoordeling aan de leerlingen? 

De verschillende landelijk geformuleerde domeinen langs 

• Bent u bekend met de verschillende domeinen die het landelijk netwerk hebben 

gedefinieerd? Lijst van domeinen noemen met een korte toelichting: 

◦ Domein A - Algemene vaardigheden 

◦ Domein B - Denk- en werkwijzen van onderzoeken en ontwerpen 

◦ Domein C - Kernkwaliteiten 

◦ Domein D - Werelden van bèta-techniek 

• Per domein de volgende thema's doornemen: 

◦ Welke aspecten in uw manier van beoordelen horen daarbij? 

◦ Welke waarde hecht u aan dit domein? 

• Eigen domeinen van de docent: 

◦ Welke aspecten vindt u belangrijk die niet in de landelijke domeinen genoemd 

worden? 

Verschillende domeinen ten opzichte van elkaar (weging, eindcijfer) 

• Kunt u een volgorde aangeven welke domeinen u zwaarder of minder zwaar meeweegt 

in de eindbeoordeling? 

• Heeft u een vastgelegde (controleerbare) manier om het eindcijfer te bepalen. 

• Krijgen de leerlingen tijdens het opstellen van het PVA een tussenbeoordeling? (zodat 

ze nog verbeteringen kunnen aanbrengen?) 
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Eisen met betrekking tot rubric (eerst rubric uitleggen, voorbeeld tonen) 

• Bent u bekend met de rubric als beoordelingsinstrument? 

• Wat is uw voorkeur met betrekking tot het aantal niveau's?  

• Wat is uw voorkeur m.b.t. tot volgorde niveau's? (hoog naar laag of v.v.) 

• Wat is uw voorkeur met betrekking tot het aantal categorieën en de inhoud daarvan? 

• Wat zijn uw wensen t.a.v het taalgebruik? 

• Hoe zou u een eindcijfer willen bepalen met behulp van de rubric? 

• Zou u de rubric vooraf aan de leerlingen tonen? 

Verwachtingen met betrekking tot rubric (positief/negatief?) 

• Wat is uw mening over het uniformiseren van de beoordelingen binnen O&O? 

• Vindt u een rubric een geschikte manier om te beoordelen? 

• Zou u in de toekomst eventueel gebruik gaan maken van de rubric? 

• Waarom wel/niet? 

Slot 

• Bedankt 

• Vervolg: drie PVA's met rubric beoordelen en schriftelijke evaluatievragen beoordelen. 
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Bijlage 5 

Schriftelijke vragen over de ervaringen met het gebruik van de rubric 

 

1. Hoe vond u het om met deze rubric na te kijken? 

2. Komt het cijfer, verkregen door de rubric, overeen met het algemene gevoel dat je hebt bij 

de kwaliteit van de verslagen? 

3. Zijn er onderwerpen die ontbreken of onvolledig zijn? Zo ja, welke? 

4. Denkt u dat deze rubric u kan helpen om het cijfer te onderbouwen / feedback te geven aan 

de leerlingen? Leg uit. 

5. Zou u in de toekomst nogmaals gebruik maken van de rubric? Zo nee, waarom niet? 

6. Zijn er nog algemene opmerken of zaken die u kwijt wilt? 
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Bijlage 6 

Beoordelingslijstje beoordelaar D, inclusief voorbeeld van een ingevulde beoordeling 

 
Weging % Score 

Score 

*weging 

Score 

totaal 

Score totaal 

/370 

Aanleiding en relevantie  16   45 1,2 

Opdrachtgever 1  5 5   

Stinkende casus 2  10 20   

Opdrachtomschrijving 2  7 14   

Relevantie 1  6 6   

Deelopdrachten  27   65 1,8 

Spreiding 2  8 16   

Aantal 2  5 10   

Relevantie 3  6 18   

Uitwerking 3  7 21   

Projectgrenzen 2 5 6 12 12 0,3 

Theoretische verkenning  22   52 1,4 

Aantal bronnen 2  7 14   

Niveau bronnen 2  7 14   

Uitwerking 2  7 14   

Expertises 1  4 4   

Extern deskundigen 1  6 6   

Planning  19   46 1,2 

Weken 2  8 16   

Activiteiten 2  7 14   

Deadlines 2  5 10   

Taakverdeling 1  6 6   

Verzorging  11   32 0,9 

Netheid 2  8 16   

Zelfstandigheid 2  8 16   

Totaal 37 100   252  

Cijfer      6,8 
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Bijlage 7 

Beoordelingsformulier boordelaars B en C 

Rubric: Plan van Aanpak, klas 3         Datum correctie: …… - …… - …… 

Leerlingen: …………………………………………………………………………………………..  Cluster: …………………… 

 Docent: ………………….. 

 categorie        punten weging score 

1 
achtergronden + 

projectopdracht 

 

onvolledig Knip-en-plakwerk in eigen woorden … met de essentie  15  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 projectactiviteiten 
onvolledig alleen kopjes (d.o.'s) beknopt uitgewerkt volledig  30  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 projectgrenzen niet akkoord wel akkoord  0 0 

4 de producten 
niet verdeeld 

niet goed verdeeld en 

onvolledig 
… (maar dan 1 juist) …. (beide juist)  15  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 de projectorganisatie 
niet volledig 

verdeling 

gemaakt 
met verantwoording  10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 planning 

activiteiten, weeknummers, vakantie e.d., d.o.'s 

  30   0 goed  1 goed    2 goed  3 goed  4 goed 

0  2    6  8  10 

 

         totaal  

Cijfer = score / 100 
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Bijlage 8 

Eerste versie van de rubric
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Versie 1                 Beoordelingsformulier voor het Plan van aanpak van de meesterproef, examenjaar havo/vwo 

 

Onderstaande rubric is verdeeld in vijf categorieën, die elk zijn onderverdeeld in verschillende criteria. Een categorie begint bij een dikomrand 

kader. Elk criterium binnen een categorie krijgt een cijfer. De weging daarvan is (nog) vrij aan de beoordelaar. Het (gewogen) gemiddelde van 

de cijfers binnen een categorie kan ingevuld worden in het dikomrande gedeelte bovenaan de categorie. De cijfers van de vijf categorieën, samen 

met de weergegeven weging, leveren het eindcijfer op. 

 

 

Rekenhulp: 

Categorie Cijfer Weging Cijfer * Weging 

Opdracht  15%  

Theorie  20%  

Methode  30%  

Organisatie  25%  

Structuur en leesbaarheid  10%  

Eindcijfer     Het eindcijfer wordt bepaald door de som te nemen van de laatste kolom:  
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Naam leerling/namen leerlingen:  

Klas:               Cijfer: 

Datum:  

Titel plan van aanpak: 

 

 

                OPDRACHT  Overall cijfer:                               Weging 15% 

 

Criterium Onvoldoende (1,0-5,4) Voldoende (5,5-7,4) Goed (7,5-8,9) Uitstekend (9,0-10,0) Cijfer 

Het beschrijven van 

de situatie 

De situatie is kort en vaag 

omschreven. 

De situatie is voldoende 

duidelijk. 

De situatie is onderbouwd 

beschreven. 

De situatie is onderbouwd en in 

eigen woorden omschreven. 

 

Het beschrijven van 

de opdrachtgever 

Opdrachtgever is afwezig of 

alleen bij naam genoemd. 

Opdrachtgever is genoemd 

met korte omschrijving. 

Opdrachtgever is genoemd met 

link naar opdracht. 

Relevantie informatie over de 

opdrachtgever is helder, uitgebreid 

en in eigen woorden beschreven. 

 

Het beschrijven van 

overige 

stakeholders/users/be

langhebbenden 

Stakeholders zijn afwezig of 

genoemd. 

Stakeholders zijn genoemd 

met korte omschrijving. 

Stakeholders zijn genoemd met 

connectie tot opdracht. 

Stakeholders zijn genoemd met 

omschrijving van rol en relevantie. 

 

Het beschrijven van 

de relevantie van de 

vraag van de 

opdrachtgever. 

 

De beschrijving van de 

relevantie van de vraag is 

afwezig of onduidelijk. 

De beschrijving van de 

relevantie van de vraag is 

duidelijk. 

De relevantie van de vraag is 

duidelijk en in eigen woorden 

beschreven. 

Relevantie is diepgaand, duidelijk 

en in eigen woorden omschreven. 

 

Het omzetten van een 

vraag in een 

ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag 

Ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag is vaag. 

Ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag is duidelijk 

omschreven maar sluit slecht 

aan op de vraag. 

Ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag sluit aan op de 

vraag. 

Ontwerpopdracht of 

onderzoeksvraag is uitgebreid 

omschreven met een duidelijke link 

met de vraag.  

 

Het stellen van een 

kader 

Kader/grenzen zijn afwezig. Kader/grenzen zijn kort en 

algemeen genoemd. 

Kader/grenzen zijn duidelijk 

omschreven. 

Kader/grenzen zijn duidelijk en 

onderbouwd omschreven. 
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   THEORIE   Overall cijfer:                               Weging 20% 

 

Criterium Onvoldoende (1,0-5,4) Voldoende (5,5-7,4) Goed (7,5-8,9) Uitstekend (9,0-10,0) Cijfer 

Een overzicht geven 

van relevante 

theorie, begrippen en 

voorkennis 

Informatie is niet 

onderbouwd, bronnen worden 

niet genoemd. 

Informatie is gebaseerd op 

verschillende bronnen. 

Informatie is gebaseerd op 

verschillende bronnen waarvan 

minimaal één wetenschappelijk 

tot een samenhangende tekst, 

waarin het centrale onderzoeks-/ 

ontwerponderwerp duidelijk 

naar voren komt. 

Informatie is gebaseerd op 

meerdere bronnen waarvan 

meerdere wetenschappelijke. De 

informatie is verwerkt tot een 

samenhangende tekst, waardoor het 

onderzoeks-/ ontwerponderwerp 

vanuit verschillende richtingen 

bekeken wordt. 

 

Voorkennis 

gerelateerd aan 

opdracht 

Benodigde voorkennis met 

betrekking tot de opdracht 

ontbreekt grotendeels. 

Benodigde voorkennis met 

betrekking tot de opdracht is 

aanwezig maar incompleet. 

Alle benodigde voorkennis met 

betrekking tot de opdracht is 

genoemd. 

Alle benodigde voorkennis met 

betrekking tot de opdracht is 

aanwezig en goed uitgewerkt. 

 

 

 

       METHODE Overall cijfer:                               Weging 30% 

 

Criterium Onvoldoende (1,0-5,4) Voldoende (5,5-7,4) Goed (7,5-8,9) Uitstekend (9,0-10,0) Cijfer 

Het formuleren van 

een hypothese 

Hypothese ontbreekt of is 

vaag. 

Hypothese is duidelijk. Hypothese sluit aan bij het 

onderzoek. 

Hypothese sluit aan bij het 

onderzoek en is goed onderbouwd. 
 

Het formuleren van 

deelvragen 

Weinig deelvragen, die weinig 

tot geen verbinding met de 

opdracht hebben. 

Deelvragen sluiten aan bij 

opdracht maar het zijn er 

weinig of ze zijn 

onsamenhangend 

geformuleerd. 

Deelvragen hebben een 

samenhang met de opdracht en 

zijn redelijk duidelijk 

geformuleerd. 

Deelvragen hebben een logische 

samenhang met de opdracht en zijn 

duidelijk geformuleerd. 
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Het opstellen van een 

Programma van 

Eisen (PvE) 

PvE ontbreekt. Eisen van verschillende 

gebruikers zijn aanwezig en 

meetbaar. 

PvE is duidelijk. PvE is duidelijk, afgebakend en 

goed geformuleerd.  

Het kiezen van 

onderzoeks- dan wel 

ontwerpmethodes 

 

 

De gekozen methodes zijn 

genoemd. 

De methodes zijn genoemd 

en er is omschreven hoe 

bijbehorende taken worden 

uitgevoerd. 

De methodes zijn genoemd en 

er is omschreven hoe en 

waarom bijbehorende taken 

worden uitgevoerd. 

Methodes zijn genoemd en er is 

omschreven hoe en waarom 

bijbehorende taken worden 

uitgevoerd en welke producten ze 

opleveren. 

 

 

      ORGANISATIE EN PLANNING Overall cijfer :                                 Weging 25% 

 

Criterium Onvoldoende (1,0-5,4) Voldoende (5,5-7,4) Goed (7,5-8,9) Uitstekend (9,0-10,0) Cijfer 

Het verdelen van de 

taken op basis van 

persoonlijke 

specialisatie 

Bijbehorende beroepen en 

persoonlijke specialisaties 

ontbreken. 

Bijbehorende beroepen of 

persoonlijke specialisaties 

zijn genoemd. 

Bijbehorende beroepen en 

persoonlijke specialisaties zijn 

genoemd. 

Bijbehorende beroepen en 

persoonlijke specialisaties zijn 

genoemd en onderbouwd. 
 

Het maken van een 

tijdsplanning 

Maximaal twee aspecten uit 

het eindniveau zijn aanwezig. 

Drie of vier aspecten uit het 

eindniveau zijn aanwezig. 

Maximaal zeven aspecten uit 

het eindniveau zijn aanwezig. 

Alle onderstaande aspecten zijn 

aanwezig: 

- Activiteiten en deeltaken zijn 

benoemd 

- Er is een schatting gemaakt van de 

tijdsduur van de deeltaken 

- Taken zijn ingepland op basis van 

lesweken 

- Er is rekening gehouden met 

lesuitval en vakanties 

- Deadlines zijn gemarkeerd 
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    Feedback momenten zijn ingepland 

met 

- opdrachtgever 

- docent  

- experts  

 

 

        STRUCTUUR EN LEESBAARHEID Overall cijfer :                                     Weging 10% 

 

Criterium Onvoldoende (1,0-5,4) Voldoende (5,5-7,4) Goed (7,5-8,9) Uitstekend (9,0-10,0) Cijfer 

Het aanbrengen van 

structuur en 

aandacht voor layout 

in het verslag 

Een of meer onderdelen van 

een PvA ontbreken zijn 

slordig of niet functioneel. 

Samenhang tussen de alinea’s 

ontbreekt. 

Alle onderdelen van een 

PvA zijn aanwezig en 

redelijk functioneel. De 

samenhang tussen alinea’s is 

redelijk helder. 

Alle onderdelen van een PvA 

zijn aanwezig en functioneel. 

Er is een heldere samenhang 

tussen alinea’s. 

Alle onderdelen van een PvA zijn 

aanwezig, functioneel en fraai. Er is 

uitstekende samenhang tussen de 

alinea’s. 

 

Het correct gebruik 

van spelling en 

grammatica 

Er is sprake van redelijk wat 

grammatica,- en spelfouten. 

Er is sprake van weinig 

grammatica- en spelfouten. 

Het verslag vertoont vrijwel 

geen grammatica- en spelfouten. 

Uitstekende spelling, uitstekende 

grammatica.  

Het gebruik van een 

wetenschappelijke 

schrijfstijl 

Taalgebruik is niet helder, 

geen gevarieerd 

woordgebruik, slordige 

formulering, 

redelijk wat stijlfouten (o.a. 

onjuist gebruik van 

persoonlijke 

voornaamwoorden). 

Taalgebruik is redelijk 

helder, redelijk gevarieerd 

woordgebruik, redelijk 

heldere formulering, 

weinig stijlfouten. 

Taalgebruik is helder, 

gevarieerd woordgebruik, 

heldere formulering, 

vrijwel geen stijlfouten, 

vertoont eigen stijl. 

Taalgebruik is uitstekend, zeer 

gevarieerd woordgebruik, zeer 

heldere formulering, 

geen stijlfouten, en vertoont eigen 

stijl. 
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Bijlage 9 

Alle (deel)cijfers van de beoordelingen met rubric 

Nummer PVA PVA 4 PVA 5 PVA 6 

Beoordelaar A B C D A B C D A B C D 

EINDCIJFER 5,1 4,5 - 7,5 5,6 6,8 - 7,9 3,0 4,0 - 4,0 

OPDRACHT 5,3 5,0 - 8,7 8,7 7,5 - 9,0 2,0 3,8 - 4,0 

Situatie 6,0 5,5 - 9,0 9,0 7,5 - 9,0 3,0 3,0 - 3,0 

Probleem 6,0 5,0 - 8,0 8,0 8,0 - 9,0 1,0 3,0 - 3,0 

Omzetten 4,0 4,5 - 9,0 9,0 7,0 - 9,0 1 of 2 5,5 - 6,0 

THEORIE 7,5 4,0 - 6,9 6,0 6,5 - 6,5 1,0 1,0 - 1,0 

Overzicht 7,5 4,0 - 6,9 6,0 6,5 - 6,5 1,0 1,0 - 1,0 

AANPAK 3,8 4,5 - 7,3 5,0 8,0 - 8,7 4,0 6,0 - 4,8 

Deelvragen 5,5 - - 8,0 9,0 7,5 - 9,0 onv. - - 5,5 

Wensen en eisen 1,0 1,0 - 6,0 4,0 - - 8,0 onv. 6,0 - 3,0 

Keuze methodes 5,0 8,0 - 8,0 2,0 8,5 - 9,0 onv. 6,0 - 6,0 

ORGANISATIE 4,5 4,7 - 7,0 3,5 5,2 - 8,0 3,3 3,5 - 4,3 

Tijdsplanning 7,0 6,5 - 9,0 6,0 5,0 - 8,0 5,5 6,0 - 6,0 

Taakverdeling 2,0 1,0 - 3,0 1,0 5,5 - 8,0 1,0 1,0 - 1,0 

STRUCTUUR EN LEESBAARHEID 5,5 4,5 - 8,5 7,0 7,0 - 6,8 4,5 5,3 - 7,0 

Structuur en layout 5,5 4,0 - 9,0 7,0 7,5 - 6,0 2,0 3,0 - 7,0 

Schrijfstijl 5,5 5,0 - 8,0 7,0 6,5 - 7,5 7,0 7,5 - 7,0 
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