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Dit onderzoek omvat een literatuurstudie omtrent motivatie, autonomie, keuzewerktijd en
onderwijsveranderingen in het algemeen. Daarnaast zijn leerlingen en secties bevraagd over hun
blik op het functioneren van de school en hoe de school eigenlijk zou moeten functioneren op dit
gebied. Tot slot gaan we in op de waarde van ons onderzoek in het licht van nieuw aangekondigde
onderwijsontwikkelingen op onze school, waar we gedurende de looptijd van ons onderzoek mee
geconfronteerd werden.
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Inleiding
Aanleiding
Op het Theresialyceum kampen het docentenkorps en de schoolleiding met toenemende zorgen omtrent
motivatie, studiehouding en studieresultaten van de leerlingen. Tijdens de HAVO-teamvergadering van
februari 2017 spraken veel collega’s op constructieve wijze hun ongenoegen uit, en werd suggestie na
suggestie gedaan ter verbetering van onze aanpak op de HAVO. Hetgeen hierin ontbrak was structuur, een
kapstok waaraan we de verschillende initiatieven op konden hangen, een kern om verder uit te bouwen. Een
visie. Een eenduidig verhaal over wat nu eigenlijk het kloppend hart van onze HAVO-aanpak is. Een
verduidelijking van zo’n visie is essentieel om te komen tot een bundeling van waardevolle initiatieven, die
zich dan binnen een duidelijk kader kunnen ontplooien tot de verrijking van het onderwijs die zij kunnen zijn.
Een invulling van de aanpak van (een aantal van) de gesignaleerde problemen zou kunnen liggen in het
invoeren van een keuzewerktijdsysteem, omdat wij denken dat daarmee goed ingespeeld wordt op
autonomie, keuzevrijheid en eigenaarschap. We hopen dat daardoor de gesignaleerde problemen
verminderen. Dit onderzoek bekijkt in welke mate een keuzewerktijdsysteem een geschikt middel is om op
het Theresialyceum problemen rond motivatie, studiehouding en studieresultaten aan te pakken. Ten eerste
zal onderzocht moeten worden in welke mate docenten en leerlingen de genoemde problemen ervaren. Ten
tweede moet in de literatuur en in de praktijk gekeken worden of een keuzewerktijdsysteem effectief is
gebleken in het aanpakken van de genoemde problemen. Ten derde moet onderzocht worden of er bij ons
op school een breed gedragen bereidheid is om een eventuele invoering van een keuzewerktijdsysteem tot
een succes te maken. Op basis hiervan kunnen we de schoolleiding adviseren om de ingeslagen weg voort
te zetten of niet.
Studieresultaten
In de afgelopen schooljaren zijn de examenresultaten van onze school verslechterd. Hier staat een
verbetering van het onderbouwrendement tegenover. De tabel hieronder toont de ontwikkeling van het
gemiddelde eindexamencijfer op de HAVO-afdeling en de VWO-afdeling in de afgelopen vijf schooljaren.
Tabel 1. Eindexamengemiddelden 2012-2013 tot en met 2016-2017
Schoolsoort
HAVO
HAVO
HAVO
HAVO
HAVO

Cursusjaar
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17

Gem. CE
6,47
6,46
6,38
6,36
6,11

CE Benchmark (vak)
6,47
6,31
6,34
6,37
6,27

VWO
VWO
VWO
VWO
VWO

12/13
13/14
14/15
15/16
16/17

6,81
6,77
6,74
6,52
6,47

6,54
6,38
6,53
6,50
6,47
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De dalende trend in het eindexamengemiddelde en de daling van het eindexamengemiddelde ten opzichte
van het CE-benchmark zijn duidelijk waarneembaar, waarbij aangetekend moet worden dat vooral het vorige
schooljaar eruit springt.
In de onderbouw zijn de rendementen verbeterd. De schoolleiding en de onderwijsinspectie waren van
mening dat de rendementen in de onderbouw te laag waren. Als reactie heeft de schoolleiding aangegeven
dat het aantal onvoldoendes in de onderbouw te groot zou zijn. Onder het personeel is veel te doen over
het verbeterde rendement in de onderbouw. Naar het idee van het docentenkorps wordt de instroom steeds
zwakker, maar wordt er van ons gevraagd minder onvoldoendes uit de delen. Koppel dat aan het beeld dat
de leerlingen niet alleen zwakker zijn, maar ook nog een mindere werk- en huiswerkhouding hebben, en de
vrees ontstaat dat we te veel leerlingen te makkelijk laten doorstromen naar de bovenbouw. Onderstaande
tabel onderstreept een deel van dit beeld, maar omdat we niet beschikken over gegevens over het
instroomniveau van de leerlingen, kunnen we het beeld van het docentenkorps niet geheel staven. Deze
gegevens zijn wel beschikbaar op school. Men zou bijvoorbeeld de resultaten van NIO-test door de jaren
heen naast elkaar kunnen leggen. Navraag op school heeft echter geleerd dat hier geen goede documentatie
door de jaren heen van beschikbaar is.
Tabel 2. Resultaten in klas 3 2012-2013 tot en met 2016-2017
Cursusjaar

Gem. Cijfer

Onvoldoende

12/13
13/14
14/15
15/16
16/17

6,78
6,78
6,82
6,99
6,77

12,4%
13,0%
11,2%
8,5%
12,0%

De HAVO-examenleerlingen van vorig jaar (16-17) zaten voor een groot deel in 14/15 in de derde klas. Het
is te zien dat die leerlingen inderdaad een iets hoger gemiddelde en iets minder onvoldoendes hebben
gehaald, maar het verschil is beperkt. Dat geldt niet voor de leerlingen die in 15/16 in de derde klas zaten,
en nu dus in het eindexamenjaar. Zij die zorgen hebben dat het verhoogde onderbouwrendement zorgt voor
mindere eindexamenresultaten, zullen dit jaar hun hart vast moeten houden voor de resultaten op de HAVO.
Waar de oorzaak van de lagere resultaten bij de examens ook ligt, feit is dat de resultaten van
bovengemiddeld naar ondergemiddeld gaan. Een vernieuwing en verbetering van de onderwijsaanpak op
basis van deze resultaten lijkt daarom gerechtvaardigd en noodzakelijk. De vraag is nu of een
keuzewerktijdsysteem hier iets aan bij kan dragen.
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Onderzoeksopzet
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de hoofd en deelvragen zoals hieronder opgenomen.
Hoofdvraag
In welke mate is keuzewerktijd een geschikt en haalbaar middel, voor de HAVO bovenbouw van het
Theresialyceum, om enerzijds motivatie en betrokkenheid van de HAVOleerling te bevorderen en anderzijds
studieresultaten te verbeteren?
Deelvragen
1. In welke mate draagt KWT volgens de literatuur bij aan betrokkenheid, motivatie en studieresultaten
van bovenbouw HAVOleerlingen?
2. In welke mate zijn de HAVO-4 leerlingen van het Theresialyceum gemotiveerd voor een KWT systeem?
3. In welke mate is er draagvlak bij secties van het Theresialyceum voor het invoeren van KWT?
4. Wat zijn de ervaringen (do’s & dont’s) die scholen met een ingevoerd KWT systeem hebben?
5. Op welke wijze zou KWT ingevuld/vormgegeven dienen te worden op het Theresialyceum?
Om antwoord te verkrijgen op deze vragen zal gebruik gemaakt worden van:
•

•

•

Kwantitatieve enquêtes voor leerlingen: daar het een grote groep leerlingen betreft is een enquête een
probaat middel. Daarbij kan kwantitatief in beeld gebracht worden wat de perceptie is op verschillende
onderdelen.
Kwalitatieve enquêtes voor secties: daar we voornamelijk geïnteresseerd zijn in de meningen van de
secties, kiezen we voor een kwalitatieve aanpak. Het aantal secties is kleiner, zodat het verwerken van
de resultaten realistisch blijft.
Interviews voor scholenbezoeken: Daar de scholenbezoeken bestaan uit een rondleiding door een
contactpersoon hebben we ervoor gekozen om voorafgaand aan het bezoek de vragen door te sturen
zodat de betreffende persoon zich voor kan bereiden.
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DEEL I

literatuurstudie

Zoals in de aanleiding voor dit onderzoek reeds naar voren kwam, maken docenten zich met name druk over
de studiehouding en de motivatie van (een deel van) de leerlingen. Binnen ons onderzoek willen we bekijken
hoe deze factoren te verbeteren zijn. In dit theoretisch kader raadplegen we wetenschappelijke literatuur
op dit gebied, waarbij we ons toespitsen op het onderwijspsychologische terrein. Dit theoretisch kader start
vanuit de voor dit onderzoek relevante motivatietheorieën, om door te gaan met onderzoek naar de
voorkeuren van leerlingen. Daarna wordt dieper ingegaan op het concept autonomie, om af te sluiten met
aandachtspunten bij keuzewerktijdsystemen.
Theorieën over motivatie
Binnen dit onderzoek richten we ons primair op twee theorieën betreffende motivatie bij leerlingen: de
zelfbeschikkingstheorie en de doeltheorie. De zelfbeschikkingstheorie houdt zich bezig met de bron van
motivatie: zien leerlingen zichzelf als bron hiervan (intern) of plaatsen ze deze buiten zichzelf (extern) (Deci
& Ryan, 2000). Autonome (geïnternaliseerde) in plaats van gecontroleerde (niet geïnternaliseerde) redenen
om te leren worden geassocieerd met een vergrote inspanning, volharding, prestatie en leeropbrengst
(Boiche, Sarrazin, Grouzet, Pelletier en Chanal, 2008; en nog vele anderen).
Binnen de zelfbeschikkingstheorie worden vier graden van motivatie onderscheiden (Ryan & Connell, 1989):
1. Bij intrinsieke motivatie vindt de leerling de handeling zelf leuk en is de ervaring de beloning.
2. Bij geconstateerde motivatie ziet de leerling het belang van de activiteit, ook al vindt hij deze niet per
se leuk.
3. Bij geïntrojecteerde motivatie handelt de leerling om van gevoelens als schuld en angst af te komen.
4. Bij externe motivatie handelt de leerling enkel omdat hij daartoe verplicht wordt door een externe
factor.
Geconstateerde, geïntrojecteerde en externe motivatie gelden alle drie als extrinsiek. Desalniettemin tonen
de leerlingen meer zelfbeschikking wanneer zij geleidelijk van extern naar geconstateerd bewegen.
Om te komen tot een verschuiving van externe motivatie naar interne motivatie is het waardevol om in te
zetten op autonomie, competentie en verbondenheid (Deci & Ryan, 2000, Williams & Deci, 1996). Van
belang is dat leerlingen het gevoel hebben dat ze controle hebben en de baas zijn over hun eigen gedrag,
het gevoel hebben dat ze een taak tot een goed einde kunnen brengen, en ze dat kunnen doen binnen een
context waarin ze een goede relatie hebben met de anderen. Hoe beter aan deze voorwaarden voldaan
wordt, hoe meer leerlingen het gevoel hebben dat ze zelf bepalend zijn voor hun gedragingen en welslagen.
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De doeltheorie (Nichols, 1975, Dweck, 1986) biedt een kader vanwaaruit de doelstellingen en motivatie van
de leerlingen nader verklaard kunnen worden. Het biedt een schema met enerzijds de dimensie prestatiebeheersing en anderzijds de dimensie benadering-ontwijking (Elliot, 1999). Op deze manier ontstaan er in
de vier kwadranten de volgende profielen:
1. Beheersing – benadering: het volledig willen doorgronden van een thema of vak.
2. Beheersing – ontwijking: willen voorkomen dat er iets binnen het thema is dat je niet volledig
doorgrond hebt.
3. Prestatie – benadering: beter willen presteren dan anderen.
4. Prestatie – ontwijking: willen voorkomen dat je slechter presteert dan anderen.
Uit onderzoeken blijkt het beheersing-benadering-profiel het meest te leiden tot goede resultaten in een
schoolcontext. Ook het beheersing-ontwijking-profiel en het prestatie-benadering-profiel kunnen
beschouwd worden als toepasbaar binnen het leerproces, alhoewel deze twee wel vaker ook negatieve
effecten kunnen hebben. (Elliot & Church, 1997, Pintrich, 2000a, Elliot & McGregor, 2001, Elliot & Murayama,
2008 en Wang, Biddle & Elliot, 2007).
Een studie van Ciani, Sheldon, Hilpert en Easter (2011) verbindt de achtergronden van de
zelfbeschikkingstheorie met de doeltheorie, door te onderzoeken welk effect autonomie, competentie en
verbondenheid hebben op het doel dat leerlingen zichzelf stellen. Het betrof een longitudinale studie met
drie meetmomenten gedurende een voor de studenten verplichte cursus leerpsychologie. De resultaten
laten significant positieve effecten zien van relatie en autonomie op zelfbeschikking en van zelfbeschikking
op beheersing – benadering en beheersing – ontwijking. Tussen competentie en zelfbeschikking en tussen
zelfbeschikking en beide prestatie-profielen werd geen direct significant effect gemeten, maar hierbij moet
wel worden aangetekend dat dit onderzoek een specifieke onderzoeksgroep betrof (eerstejaars studenten
aan een lerarenopleiding).
Vertaald naar onze school lijken wij momenteel veel problemen met deze doelen te hebben. Veel leerlingen
lijken niet verder te willen gaan dan prestatie-ontwijking en zijn bovendien slecht in staat om in te schatten
wanneer ze genoeg hebben gedaan om niet onderuit te gaan op een test. Dat blijkt uit reacties van leerlingen
die best wat vaardigheden bezitten, maar toch regelmatig onderuitgaan op een toets. Anderzijds hebben we
ook een segment leerlingen dat vervalt in beheersing-ontwijking en zichzelf met perfectionisme het leven te
moeilijk maakt. De voornaamste conclusies van het werk van Ciani et al. ondersteunt de eerdere inzichten
vanuit de motivatietheorieën, waarbij met name de interpersoonlijke kanten (het geven van autonomie, de
goede relatie) sterk bepalend lijken voor de mate waarin motivatie geïnternaliseerd wordt. Docenten
kunnen deze autonomie bijvoorbeeld verschaffen door het bieden van waardevolle keuzes. Een
onderwijsontwikkeling die wil inzetten op een verbetering van de motivatie besteedt bovendien aandacht
aan de mogelijkheid voor leerlingen om te werken aan hun competentie, en wel binnen een context waarin
leerlingen zich verbonden voelen met de mensen om hen heen. Een goed ingericht keuzewerktijdsysteem
met aan dit systeem toegewijde docenten en aandacht voor individuele trajecten lijkt hier een voorbeeld
van. Als we binnen het systeem waardevolle alternatieven willen bieden (en zonder waardevolle
alternatieven is het systeem zinloos) zullen we met leerlingen in gesprek moeten over wat voor hen eigenlijk
waardevolle alternatieven zijn.
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Voorkeuren van de leerlingen
Binnen het onderwijs is het van belang dat de leerdoelen van de docenten aansluiten bij de leervoorkeuren
van de leerlingen. Een slechte koppeling tussen die twee kan een negatief effect hebben op de motivatie en
betrokkenheid van de leerling (Hijzen, Boekaerts & Vedder, 2007). Bij eventuele hervormingen in het
onderwijs is het derhalve essentieel om te inventariseren hoe het ideale onderwijs er voor de leerlingen
uitziet. In dit kader is het onderzoek van Könings, Brand-Gruwel & Elen uit 2012 van belang. Dit betreft een
longitudinaal onderzoek van de leervoorkeuren van leerlingen in het HAVO/VWO van vijf verschillende
scholen over een periode van twee jaar. Het startmoment was hun instroom in de Tweede Fase. Binnen de
voorkeuren was onderscheid gemaakt in acht categorieën (zoals duidelijke doelstellingen, interactie en
differentiatie), waarvan er zeven gedurende de twee jaar redelijk constant bleven. Er was echter een
opvallende verandering: over de periode van twee jaar was de behoefte aan autonomie van een aanzienlijk
deel van de onderzoekspopulatie opvallend afgenomen. Hierbij werd een correlatie gevonden met de metacognitieve vaardigheden van de leerling. Een leerling die met het reeds eerder gevolgd onderwijs al veel
ervaring heeft met zelfsturing, gedijde goed in een omgeving met veel autonomie. Leerlingen met weinig
ervaring met zelfsturing, die hierdoor ook niet de daaraan gekoppelde meta-cognitieve vaardigheden
hebben kunnen ontwikkelen, hadden moeite met een overschakeling naar een leeromgeving met meer
autonomie. Als een gevolg hiervan nam hun voorkeur voor autonomie dan ook af.
Soorten autonomie
Binnen de literatuur worden verschillende soorten autonomie onderscheiden. Furtak en Kunter (2012)
wijzen er in hun onderzoek op dat wanneer het onderwijs op een school hervormd wordt om de autonomie
van de leerling te bevorderen, dit vaak de organisatorische en procedurele autonomie betreft. Leerlingen
krijgen hierbij keuzes qua rooster, klassenorganisatie en materiaalgebruik. De onderzoekers wijzen in hun
literair onderbouwde betoog op het belang van cognitieve autonomie. Hierbij is de interactie met de docent
essentieel: het stimuleren van het stellen van vragen, het geven van de mogelijkheid tot het vinden van
meerdere oplossingen voor een probleem, het geven van informatieve feedback en het ondersteunen van
de evaluatie van eventuele fouten. Het experiment wat Furtak en Kunter vervolgens uitvoeren kent de
nodige beperkingen en is voor deze literatuurverkenning niet bruikbaar, maar het onderscheid tussen de
diverse vormen van autonomie is een belangrijk element om voor ogen te houden.
Ook de onderzoekers Assor, Kaplan en Roth (2002) maken onderscheid, waarbij ze specifiek
autonomiebevorderend en autonomiebeperkend docentengedrag beschrijven en onderzoeken.
Bevorderend waren hierbij het duiden van de relevantie, het geven van keuze en het toestaan van kritiek en
aanmoedigen van onafhankelijk denken. Beperkend waren het onderdrukken van kritiek en onafhankelijke
meningen, het onderbreken van leerlingen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en het opdringen van
betekenisloze en oninteressante activiteiten. Uit een enquête onder leerlingen bleken het onderdrukken van
kritiek en het duiden van relevantie een respectievelijk negatief en positief significant effect te hebben op
de betrokkenheid van de leerlingen bij het leren. Het bieden van een keuze, zoals uit de naam al blijkt een
belangrijk element van keuzewerktijd, blijkt hier dus geen significant effect te hebben op de betrokkenheid.
Autonomie bij docenten
Bij een eventuele aanpassing van de organisatie (bijvoorbeeld rooster of curriculum) voor het verhogen van
autonomie en daarmee de motivatie is het van belang erop te wijzen dat ook de autonomie van docenten
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hierbij van belang is. Een gevoel van autonomie bij de docenten leidt namelijk tot een manier van lesgeven
die de autonomie van de leerling ondersteunt (Roth, Assor, Kanat-Maymon & Kaplan, 2007). Wanneer de
docent weinig autonomie ervaart bij zijn werkzaamheden, heeft dit derhalve een negatief effect op de
autonomie van de leerling. Dit heeft consequenties voor het eventuele doorvoeren van veranderingen
binnen de school. Het is van belang dat dit in samenspraak met de docenten gebeurt en dat docenten
worden aangemoedigd om met inbreng te komen. Een top-down benadering vanuit de schoolleiding kan
een negatief effect hebben op de ervaren autonomie van de docent en daarmee op die van de leerling.
Aandachtspunten bij keuzewerktijd
Er is weinig onderzoek beschikbaar dat specifiek keuzewerktijd betreft. Het enige onderzoek dat we voor dit
theoretisch kader hebben kunnen gebruiken, betreft een evaluatie van een onderwijsvernieuwing in de
onderbouw van een HAVO/VWO-vestiging van een brede scholengemeenschap in Nederland (Sol & Stokking,
2008). De primaire verandering betrof hierbij de invoering van keuzewerktijd. Omdat het hier één specifieke
school onderzocht is, zijn de bevindingen uiteraard niet generaliseerbaar en kunnen ze ook niet direct
worden toegepast op het Theresialyceum. Desalniettemin kunnen wij lering trekken uit de gesignaleerde
knelpunten. De volgende aanbevelingen van de onderzoekers lijken ons, voor het Theresialyceum dan ook
onverminderd relevant:
1. Fasering en concretisering van het proces, waarbij ook gewerkt wordt met een meerjarenperspectief
met concrete acties en voorwaarden en waarbij criteria voor succes worden geformuleerd;
2. Betrokkenheid van docenten en leerlingen bij de implementatie;
3. Een complete inventarisatie van alle benodigde voorwaarden (denk hierbij aan organisatie,
faciliteiten en formatie) voor invoering;
4. Explicitering van specifieke taken van bepaalde docenten in het proces en
5. Het zetten van de implementatie "in het teken van een cultuuromslag op de school, waarin heldere
afspraken worden gemaakt en taken en verantwoordelijkheden worden toegewezen, die kunnen
rekenen op draagvlak doordat ze een duidelijk perspectief schetsen (waar willen we met de school
over vijf jaar staan) en tegelijk realistisch en concreet zijn, en waaraan alle betrokkenen elkaar
kunnen en zullen gaan houden" (Sol & Stokking, 2008, p. 94).
Tot slot
De studie van Sol & Stokking (2008) biedt al enkele handvatten voor onderwijshervormingen ter bevordering
van de autonomie van de leerling in het algemeen en ter invoering van keuzewerktijd in het bijzonder. Uit
de hiervoor behandelde literatuur kunnen we ook andere aandachtspunten destilleren. Zo is enkel het
bieden van een keuze aan de leerling kennelijk niet voldoende voor het bevorderen van de autonomie (Assor,
Kaplan & Roth, 2002). Om deze daadwerkelijk te versterken, zullen we als docenten binnen de lessen en het
curriculum ruimschoots aandacht moeten schenken aan de cognitieve component van autonomie en ons
niet beperken tot organisatorische en procedurele facetten (Furtak & Kunter, 2008). Deze implementatie
kan echter niet van boven opgelegd worden, maar dient bij voorkeur door en in samenspraak met de
docenten te gebeuren (Roth et al., 2007). Daarnaast blijkt uit de omvangrijke studie van Könings, BrandGruwel en Elen (2012) dat het hervormen van enkel de HAVO-afdeling ter bevordering van de autonomie
het tegengestelde kan bewerkstelligen: met weinig aandacht voor meta-cognitie in de onderbouw kan de
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behoefte aan autonomie bij de leerlingen afnemen. In hoeverre hiervan sprake kan zijn op het
Theresialyceum zal bij een nieuwe lichting onderzocht moeten worden.

Pagina | 12

DEEL II

Leerlingenquete

Vragenlijst leerlingen over studiehouding en motivatie
Een belangrijk onderdeel van de studie naar de haalbaarheid en meerwaarde van een KWT-systeem op het
Theresialyceum is het onderzoeken bij de HAVO-bovenbouw leerlingen of ze problemen rond motivatie en
studiehouding ervaren.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijst zoals gebruikt binnen het leeronderzoek van E. van
Haandel (2017). Binnen haar onderzoek zijn er vier schooltypen (zie volgende bladzijde) omschreven die
gebaseerd zijn op de uitgave Scholen om van te Leren (Schouwenburg, 2015). Hierdoor is er door haar een
manier gevonden om leerlingen duidelijk te maken hoe hun onderwijs eruit zou kunnen zien als ze meer
verantwoordelijk worden voor hun eigen leren.
Dit onderzoek als geheel richt zich op studiehouding, motivatie en studieresultaten. De vragenlijst aan
leerlingen richt zich specifiek op studiehouding en motivatie. De studieresultaten zijn namelijk uit het
leerlingvolgsysteem te halen voor verdere analyse. De studiehouding en motivatie niet.
Voor wat betreft studiehouding en motivatie is ingezoomd op de autonomie. In het onderzoek van Ebbens
en Ettekoven wordt gesteld: “Autonomie erkennen betekent respect opbrengen voor de leerling als individu,
als iemand die in staat is zelf te denken en als iemand die in staat is zelf keuzes te maken” (2015, p. 179).
Ervaren de leerlingen dat ze voldoende keuzes krijgen in hun leerproces?
Daarnaast is gekeken naar de koppeling van de leerdoelen en de leervoorkeuren van de leerlingen. Dit is in
de vragenlijst opgenomen door het nut te peilen dat leerlingen ervaren van hetgeen ze op school leren.
Daar een KWT-systeem invloed heeft op het type school dat het Theresialyceum is, wordt in het tweede deel
van de vragenlijst ingezoomd op schooltypes. Schooltype A is een schooltype met geen autonomie. In
schooltype D is een leerling volledig autonoom waarbij de leerling begeleid wordt door en coach/mentor. In
onderstaande kader zijn de vier schooltypes opgenomen. Deze schooltypes zijn op dezelfde manier
omschreven in de afgenomen vragenlijst.
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School A
Op deze school volg je vakken volgens een vast rooster. Bij elk vak bepaalt de docent wat je leert, hoe je dat moet aanpakken en maakt
hij/zij een planning. Je leert voor het vak door het opgegeven huiswerk te maken en de lessen te volgen. Er is veel structuur en je weet
precies waar je aan toe bent. De docent geeft toetsen op om te bepalen of je de leerdoelen hebt bereikt. Voor elke toets geeft de docent
op wat je uit het boek moet leren.
School B
Op deze school volg je vakken volgens een vast rooster. Bij elk vak bepaalt de docent wat je leert, maar krijg je de keuze en vrijheid om op
een eigen manier aan de leerdoelen te werken. Je kunt kiezen uit verschillende verwerkingsopdrachten, maakt zelf planningen om met
opdrachten aan de slag te gaan, bepaalt zelf hoe je de opdrachten gaat aanpakken en reflecteert achteraf over je aanpak. De docent geeft
niet alleen uitleg, maar begeleidt jou ook bij je opdrachten.
School C
Op deze school is geen vast maar een flexibel rooster. Er zijn vaste lessen, maar daarnaast bestaat een (groot) deel van het rooster uit
keuzewerktijd, waarin je zelf of samen werkt aan opdrachten, projecten en onderzoeken. Je krijgt de vrijheid om zelf leervragen te
formuleren. Jij bepaalt hoe je werkt en op welk niveau. Dat doe je in overleg met een coach/mentor. Elke week heb je een
voortgangsgesprek met deze coach/mentor, waarin je presenteert wat je hebt gedaan en welke plannen je hebt.
School D
Op deze school bestaat geen lesrooster. Ook zijn er geen vakken, maar thema’s waarbinnen jij onderzoek doet. Niemand schrijft jou voor
wat je moet doen, je bepaalt zelf wat je leert en waarin je je wil ontwikkelen. Je bedenkt zelf je leervragen, leerdoelen en plan van aanpak.
Je wordt daarbij begeleid door een coach/mentor, die jouw leerproces volgt. Je moet bij deze coach een voorstel doen wat je wil leren en
hoe je dat gaat aanpakken. Achteraf moet je kunnen aantonen wat je hebt geleerd en samen met de coach bepalen of je leerresultaat
voldoende is.

Vier schooltypen (bron: E. van Haandel, 2017)

Aan alle leerlingen, die in het leerjaar 2017/2018 in de bovenbouw van het HAVO zitten, is door hun mentor
gevraagd om de vragenlijst van dit onderzoek in te vullen. Hierin is gevraagd welk schooltype het
Theresialyceum kenmerkt. Daarnaast is gevraagd naar welk schooltype hun voorkeur uit zou gaan. Dit is
aangevuld met vragen over de redenen achter een bepaalde voorkeur. De vragenlijst is door 212 leerlingen
volledig ingevuld. Hierbij zijn de vragenlijsten die sneller dan 2 minuten ingevuld zijn uitgefilterd.
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Perceptie van leerlingen over school
De koppeling van leerdoelen en leervoorkeuren van leerlingen wordt met Q5 en Q10 gemeten. In
onderstaande figuren blijkt dat 71% het geleerde op school als nuttig ervaart. 59% vindt dat de school ook
goed voorbereidt op hun toekomstige studie. De vragenlijst is ook op HAVO-4 afgenomen. Leerlingen
hebben dan al een groot deel van het SLO traject doorlopen. In de praktijk blijkt dat een ruime groep
leerlingen in HAVO-4 nog niet exact weet wat de vervolgopleiding gaat worden. Vandaar waarschijnlijk ook
een grotere groep neutrale respondenten.
Legenda:

Q10: Deze school bereidt mij goed voor op
mijn toekomstige studie
Q5:"Ik vind wat ik op school leer nuttig.

Op de vraag of leerlingen op school hun talenten leren kennen is een kleinere groep het (helemaal) eens.
Legenda:

Q6: Ik leer op school mijn talenten kennen.

Opvallend is dat specifiek voor het geleerde in de lessen als minder nuttig ervaren. Dat wil zeggen: 21% was
het helemaal eens met het nut van het geleerde in de les. Binnen de les is dat 4%. Ook het aantal leerlingen
dat het eens is met het nut van het geleerde in de les is afgenomen. Dit is in het kader van dit onderzoek een
interessante uitkomst.
Legenda:

Q21: Tijdens de lessen leer ik dingen die ik belangrijk vind.
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Naast belevingsfactoren zoals nut, belang, talent en toekomstige studie, is ook gekeken naar autonomie,
vrijheid, sturing door de docenten. In onderstaande figuur is te zien dat 49% van de leerlingen aangeeft er
mee weg te komen als ze niets doen in de les.
Legenda:

Q25: Ik kom ermee weg als ik niets doe in de lessen.

De meerderheid van de leerlingen ervaart daarentegen wel de verantwoordelijkheid.
Legenda:

Q14: Docenten geven mij veel verantwoordelijkheid.

Ook geven leerlingen aan dat docenten er zijn als ze hun hulp nodig hebben.
Legenda:

Q17: Docenten zijn er voor me als ik hun hulp nodig heb.
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Meer dan de helft van de leerlingen geeft aan dat docenten ze niet uitdagen om het beste uit zichzelf te
halen.
Legenda:

Q12: Docenten dagen mij uit om het beste uit mezelf te halen.
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Mening van leerlingen over verantwoordelijkheid, vrijheid en keuzemogelijkheden
Een meerderheid van de leerlingen geeft aan niet mee te mogen beslissen over het soort lessen dat gegeven
wordt. Er wordt vrij neutraal gereageerd op de vrijheid die leerlingen hebben om zelf dingen uit te zoeken
en te ontdekken. Wat minder positief wordt gereageerd over de keuze voor verschillende opdrachten om
de stof te verwerken.
Legenda:

Q13: Docenten laten mij meebeslissen over wat voor lessen ze geven.

Legenda:

Q15: Docenten geven mij veel vrijheid om zelf dingen uit te zoeken en te ontdekken.

Legenda:

Q19: Tijdens de lessen mag ik kiezen uit verschillende opdrachten om de stof te verwerken.
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Voorkeur van leerlingen voor een bepaald schooltype
Voor wat betreft de schooltypen geeft 60% van de leerlingen aan dat het Theresialyceum schooltype A is.
Dit zijn 127 leerlingen. 71 leerlingen noemt type B. Een enkeling koos C of D.

Q31:Welke school lijkt volgens jou het meest op het Theresialyceum?

Uit Q27 blijkt dat 84 leerlingen de voorkeur hebben voor schooltype B. 50 leerlingen voor schooltype A. Maar
3% van de leerlingen geeft aan dat schooltype B het minst aanspreekt. 27% geeft aan dat schooltype A niet
aanspreekt. Op basis van deze vraag kan aanbevolen worden om in type B of C te investeren.

Q29: Welke school spreekt jou het minst aan?

Onderbouwing voorkeur van leerlingen voor een bepaald schooltype
De resultaten waarom deze school het minst aanspreekt zijn in onderstaande overzicht weergegeven.
Leerlingen mochten maximaal 3 antwoorden kiezen. De resultaten zijn uitgesplitst per schooltype.
Schooltype A: ‘Ik vind het niet fijn als alles voor mij bepaald wordt (38%). En: ‘Ik aan leerdoelen moet werken’
(18%).
Schooltype B of C: Hiervoor zijn significant weinig opties aangeklikt, waardoor het niet zinvol is om deze
resultaten te bespreken.
Schooltype D: ‘Ik denk dat ik op die school niet goed presteer’ (21%). Daarnaast worden
antwoordmogelijkheden over; teveel vrijheid, bang het overzicht kwijt te raken, denk dat ik niet goed
presteer en teveel keuzes ongeveer even vaak aangeklikt (14% tot 16%).
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Bij de vraag over het schooltype waar de meeste voorkeur naar uitgaat, zijn de uitkomsten zeer verspreid.
De groepsgrootte is in de ordegrootte van een (aantal) klas(sen). Hierin zou door de organisatie gekeken
kunnen worden of meer differentiatie mogelijk is. Bij deze vraag geven 71 leerlingen aan dat ze toch een
voorkeur hebben voor schooltype A (50) of D (21). Hierbij is het van belang om ook de uitkomst van Q29 in
ogenschouw te houden, 92% gaf aan de minste voorkeur te hebben voor A of D.

Q27: Welke school spreekt jou het meest aan?

De resultaten waarom deze school het meest aanspreekt zijn in onderstaande overzicht weergegeven.
Leerlingen mochten maximaal 3 antwoorden kiezen. De resultaten zijn uitgesplitst per schooltype.
Schooltype A: ‘Ik vind het fijn als de docent me vertelt wat ik moet doen’ (33%). En: ‘Ik heb behoefte aan
structuur’ (24%).
Schooltype B: ‘Fijn als de docent me helpt, maar ook de ruimte geeft om zelf dingen uit te zoeken’ (22%).
‘Fijn om iets te kiezen te hebben’ (17%).
Schooltype C: ‘Fijn als de docent me helpt, maar ook de ruimte geeft om zelf dingen uit te zoeken’ (17%). ‘Ik
wil graag meebepalen over wat ik leer’ (15%).
Schooltype D: ‘Ik zou graag zelf willen bepalen wat ik leer’ (23%). ‘Ik vind het fijn als ik iets te kiezen heb’
(19%).
Als er niet gesplitst wordt op voorkeuren voor schooltype dan is het aantal leerlingen dat zegt dat ze het fijn
vinden als een docent vertelt wat ze moeten doen, even groot als het aantal leerlingen dat zegt het fijn vindt
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wat te kiezen te hebben. Het vaakst (15% van de gevallen), wordt gekozen voor: ‘Het lijkt me fijn als de
docent me helpt, maar ook de ruimte geeft om dingen zelf uit te zoeken’.

Koppelen we de perceptie van het schooltype aan de voorkeur voor leerlingen, dan is te zien dat van de
grootste groep leerlingen (84 leerlingen), die de voorkeur geven aan schooltype B, er 49 zeggen dat het
theresialyceum lijkt op schooltype A.
Van de 57 leerlingen die de voorkeur hebben voor schooltype C, geven 31 leerlingen aan dat het
theresialyceum op school A lijkt.

Schooltype waar het TL het meest op lijkt
Schooltype dat het
meest aanspreekt

School A

School B

School C

School D

Totaal

School A 70%

35

26%

13

4%

2 0%

0 50

School B 58%

49

39%

33

2%

2 0%

0 84

School C 54%
School
D
57%

31

33%

19

12%

7 0%

0 57

12

29%

6

5%

1 10%

2 21

Q31: Welke school lijkt volgens jou het meest op het Theresialyceum?
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Conclusie schooltype:
Het is opvallend te zien dat de meeste (39%) leerlingen de voorkeur uitspreken voor schooltype B. 3% ziet
schooltype B het minst zitten. Dit is het schooltype dat er vaste lessen zijn. De docent keuzevrijheid geeft,
leerlingen zelf planningen maken en de docent ze helpt bij de opdrachten (en niet alleen uitleggen).
School B
Op deze school volg je vakken volgens een vast rooster. Bij elk vak bepaalt de docent wat je leert, maar krijg je de keuze en vrijheid om op
een eigen manier aan de leerdoelen te werken. Je kunt kiezen uit verschillende verwerkingsopdrachten, maakt zelf planningen om met
opdrachten aan de slag te gaan, bepaalt zelf hoe je de opdrachten gaat aanpakken en reflecteert achteraf over je aanpak. De docent geeft
niet alleen uitleg, maar begeleidt jou ook bij je opdrachten.

De meerderheid van de “schooltype B”-leerlingen ervaart het TL als een type A school (58%). Dit is het
schooltype dat de docent alle regie heeft. Het zou interessant zijn om de visie van de school te bestuderen,
en de perceptie van docenten te meten over wat voor type school zij het TL ervaren. Wij als onderzoeksgroep
vinden uit het schoolplan blijken dat het TL schooltype B zou zijn.
Schooltype C spreekt iets minder leerlingen het meest aan (27%), en 5% geeft aan dit schooltype het minst
positief te vinden.
School C
Op deze school is geen vast maar een flexibel rooster. Er zijn vaste lessen, maar daarnaast bestaat een (groot) deel van het rooster uit
keuzewerktijd, waarin je zelf of samen werkt aan opdrachten, projecten en onderzoeken. Je krijgt de vrijheid om zelf leervragen te
formuleren. Jij bepaalt hoe je werkt en op welk niveau. Dat doe je in overleg met een coach/mentor. Elke week heb je een
voortgangsgesprek met deze coach/mentor, waarin je presenteert wat je hebt gedaan en welke plannen je hebt.

77 leerlingen van de in totaal 212 respondenten geven aan, het TL, eenzelfde type school te vinden als waar
hun voorkeur naar uitgaat. In totaal zit, wat dit betreft, 36% op hun plek. Als het TL daadwerkelijk schooltype
B is, dan zit 39% op hun plek. Is het TL echter schooltype A, dan zit 17% van de leerlingen op hun plek. Een
sterke(re) profilering naar één bepaald schooltype zorgt er niet voor dat een meerderheid van de leerlingen
op hun plek zitten. Differentiëren is, in dit opzicht, ook wat betreft het schoolbeleid essentieel.
Conclusie studiehouding:
Opvallende resultaten op gebied van studiehouding zijn dat:
-

meer dan de helft van de leerlingen zich niet uitgedaagd voelt,
er wisselend gereageerd wordt op de vrijheid die leerlingen krijgen om dingen uit te zoeken en te
ontdekken,
leerlingen weinig keuze ervaren voor wat betreft opdrachten om de stof te verwerken.
ze ermee weg komen als ze niets doen in de lessen,
de verantwoordelijkheid die ze krijgen niet zeer groot is,
71% van de leerlingen positief is over het nut van het geleerde binnen school, maar binnen de les is
dit maar 40%,
32% van de leerlingen aangeeft dat ze op school hun talent leren kennen.

Positief is dat de leerlingen aangeven dat;
-

leerlingen wel het gevoel hebben dat docenten er voor ze zijn als de leerling hulp nodig heeft,
71% van de leerlingen positief is over het nut van het geleerde binnen school.
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DEEL III Scholenbevindingen
Voor dit onderzoek zijn scholen bezocht die reeds ervaring hebben met een KWT systeem. Binnen Daltonscholen wordt er gebruik gemaakt van daltonuren waarbinnen leerlingen zelfstandig aan de slag moeten.
Daar dit lijkt op KWT zijn de ervaringen van een Daltonschool ook relevant.
Onderstaande twee scholen zijn bezocht:
•
•

Ds. Pierson college, Geraert ter Borchstraat 1,5212 CZ ’s-Hertogenbosch
Maurick college (Daltononderwijs), Titus Brandsmalaan 1, 5262 BS Vught

In Bijlage 11: Verslag bezoek Maurick Vught en bBijlage 12: verslag bezoek Ds. Pierson Den Bosch zijn de
bevindingen van de scholenbezoeken opgenomen. In Bijlage 13: vragen ter voorbereiding op
schoolbezoeken zijn de vragen die ter voorbereiding aan de scholenbezoeken opgesteld zijn. Deze vragen
komen voort uit het theoretisch kader en de bevindingen uit de leerlingenenquêtes.
Belangrijkste bevindingen
De belangrijkste bevindingen uit de beide scholenbezoeken staan in deze paragraaf.
De redenen om tot invoering van zowel het KWT-systeem (Pierson) over te gaan en als Daltonschool
(Maurickcollege) verder te gaan zijn voor beide scholen heel verschillend geweest, maar beide scholen geven
aan dat het heel belangrijk is om docenten en anderen betrokken (bijv. leerlingen en ouders) goed in te
lichten en te begeleiden. Het voorbereidingstraject is dan ook lang geweest voordat het uiteindelijk
ingevoerd werd.
Op het Pierson is het uiteindelijke besluit om KWT in te voeren een top-down benadering geweest. Dit
maakte dat de meningen van de docenten bij invoering verdeeld was en dat dit zelfs nu, 10 jaar na invoering,
nog het geval is. Op het Maurick is een bottom-up benadering gebruikt en daardoor had de school het
overgrote deel van de docenten achter zich staan bij de invoering.
Het Maurickcollege heeft heel bewust gekozen voor een Daltonsysteem om te voorkomen dat het
ophokuren worden zoals, in hun ogen, het geval is bij een KWT-systeem. Positief hieraan is dat er ieder
Daltonuur voor alle vakken een vakdocent aanwezig is. Op het Pierson is er geen sprake van een bandbeedte,
de leerlingen vullen hun tussenuren met KWT-uren en daarbij zijn niet altijd vakdocenten voor ieder vak
aanwezig. Wel is bij beide systemen de zelfstandigheid van de leerlingen van belang. Dit is ook prima te doen
omdat zij op beide scholen heel duidelijk weten wat ze kunnen verwachten, hetzij door een jaarplanner of
door studiewijzers.
De rol van de mentor is wel op beide scholen veranderd door het invoeren van KWT-uren/Daltonsysteem.
Zij krijgen veel meer een begeleidende en coachende rol omdat de leerlingen nu zelf keuzes mogen maken.
De leerlingen moeten zich dan ook zelf verantwoorden bij hun mentor voor het maken van hun keuzes. De
druk is bij de docenten dan ook anders verdeeld, eerst lag de druk bij hen, maar door de leerlingen
zelfstandigheid te geven, ligt dit nu bij de leerling.
Voor de roosteraars verandert er weinig voor zowel op het Maurick als op het Pierson. Op het Maurick is het
Daltonuur standaard het 3de en het 5de uur in het rooster. Dit is makkelijk in te roosteren. Het Pierson geeft
aan dat het de roosteraars geen extra werk oplevert, maar dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden.
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Tijdens de zomervakantie is het rustiger omdat zij geen rekening hoeven houden met het feit dat er maar
weinig tussenuren mogen zijn, maar de schoolweken worden door de wekelijkse synchronisatie iets drukker
en dit kan volgens de roostermakers van het Pierson tegen elkaar worden weggestreept.
De resultaten zijn bij beiden scholen nagenoeg gelijk gebleven. Wel heeft het Maurick een groter publiek
kunnen aantrekken door een Daltonschool te worden. Toch geven zij wel eerlijk aan dat de uitstroom van
HAVO-4 een groot punt van zorg is op dit moment. De school zorgt er wel voor dat onderpresteerders
bijvoorbeeld sneller opstromen of, als ze niks blijven doen, weg moeten. De filosofie van de school is: de
leerlingen zo ver mogelijk te laten komen. Het Pierson geeft aan dat de leerlingen er blij mee zijn dat zij zelf
hun uren in mogen vullen.
Als laatste geven beide scholen aan dat het van belang is dat de school ook ingericht moet zijn om KWT-uren
te kunnen invullen of om een Daltonschool te kunnen zijn. Er zijn dan ook op allebei de scholen centrale
ruimtes waar toezicht is van docenten, maar ook directe toezicht van afdelingsleiders. Zo houden deze altijd
contact met de leerlingen en zien zij wat er in de school gebeurt. Ook zijn er kleine kamers die reserveert
kunnen worden om groepswerk te kunnen doen.
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DEEL IV Sectiebevindingen
Inventarisatie in de secties
Om te kijken hoe de verschillende secties aankijken tegen de motivatie en studiehouding op de HAVOafdeling hebben we hen een vragenlijst voorgelegd. Ook hebben we hen gevraagd naar hun beeld van de
mogelijkheden van een keuzewerktijdsysteem. De secties scheikunde, natuurkunde, economie, Engels,
Nederlands, maatschappijleer en wiskunde hebben gereageerd. In bijlage zijn de vragenlijst en de volledige
antwoorden van de secties terug te lezen. In deze paragraaf volgt een samenvatting van de antwoorden per
vraag.
•

Hoe kijkt de sectie aan tegen de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen op het Theresialyceum?

De bevraagde secties delen in grote mate de zorgen omtrent motivatie van de leerlingen. De secties
natuurkunde, scheikunde, Engels, economie, Nederlands, maatschappijleer vinden de zelfstandigheid van
de leerlingen onvoldoende. Leerlingen kunnen of willen dit niet. Scheikunde, maatschappijleer en
wiskunde benadrukken de te afwachtende houding van de leerlingen. Motivatieproblemen worden bij alle
vakken opgemerkt, behalve bij natuurkunde. Daar is de motivatie best hoog.
•

Op welke manier vinden jullie dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen zich zou moeten
ontwikkelen en denk je dat dat kan binnen de huidige structuur van onze school?

Een terugkerend aspect in de antwoorden van de secties is dat de leerlingen onvoldoende
begeleid/opgevoed worden in het zelfstandig werken en het maken van goede keuzes. Hier moet volgens
de secties economie, Nederlands, wiskunde en natuurkunde pleiten voor, vanaf de brugklas, een duidelijke
structuur op vaardigheden en reflectie. Leerlingen moeten iets te kiezen hebben maar, benadrukken Engels
en Nederlands, dat is in de modulestructuur natuurlijk ook al zo. Natuurkunde en maatschappijleer
benadrukken verder dat de toetsstructuur eens tegen het licht gehouden zou moeten worden. Scheikunde
benadrukt nog dat we hogere eisen moeten stellen aan onze leerlingen.
•

In hoeverre is de sectie van mening dat de huidige structuur op de HAVO-afdeling voldoende gelegenheid
biedt voor verdieping enerzijds, en ondersteuning anderzijds?

Op organisatorisch vlak lopen de secties natuurkunde, maatschappijleer, Nederlands, economie, scheikunde,
Engels allemaal tegen problemen aan waardoor de leerlingen niet goed genoeg ondersteund kunnen worden.
Bij wiskunde ziet men het probleem met name in de motivatie van de leerlingen.
•

Biedt het schoolgebouw naar de mening van de sectie voldoende mogelijkheden voor de leerling om
buiten de lesuren zelfstandig te werken voor het vak?

Alle secties vinden dat het gebouw onvoldoende mogelijkheden biedt voor zelfstandig werk buiten het lokaal.
Er zijn te weinig geschikte studieruimtes en samenwerkruimtes. Dit is een obstakel bij het invoeren van een
keuzewerktijdsysteem.
•

Is het voor jullie denkbaar dat er jaarlagen zijn waarin een gedeelte van de leerlingen een uur per week
minder van het vak zouden kunnen volgen, en dit zelfstandig in zouden kunnen halen?
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Binnen de huidige structuur zien natuurkunde, economie, Engels, scheikunde en wiskunde mogelijkheden
tot het invullen van één van de lesuren als keuzewerktijduur. Alle secties geven hier wel bij aan dat dit niet
ten koste mag gaan van het totale aantal lesuren dat in die jaarlaag door de sectie gegeven wordt. De meeste
mogelijkheden worden gezien bij de jaarlagen waar een vak drie uur in de week heeft. Er zijn echter ook
secties (maatschappijleer, Nederlands) die hier absoluut geen mogelijkheden voor zien bij hun vak.
•

Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de zwakkere leerlingen meer ondersteuning te
bieden?

Alle secties zien hier mogelijkheden, maar er wordt ook benadrukt dat dit alleen goed kan gaan als er
voldoende ontwikkeltijd per docent komt. Vooral de kleinere groepen worden als voordeel gezien.
•

Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de sterkere leerlingen meer uitdaging te bieden?

Als er ontwikkeltijd komt voor verrijkende modules, ziet men ook mogelijkheden goed presterende
leerlingen meer uit te dagen.
•

Welke problemen voorzien jullie?

Er wordt door een aantal secties opgemerkt dat het belangrijk is dat alle leerlingen zich inschrijven, en dat
deze administratie goed op orde moet zijn. Verder maakt men zich zorgen over de facilitering. Een
keuzewerktijdsysteem met eventueel ook nieuwe ondersteunende of verrijkende modules zorgt voor extra
werkdruk en zal dus gefaciliteerd moeten worden. Het moet niet ad hoc geïntroduceerd worden, zonder een
duidelijk beeld van de consequenties. De ruimte in het gebouw is ook een probleem.
•

Hoe staan jullie als sectie tegenover een dergelijke verandering?

Het algemene beeld dat de secties geven is niet negatief. De voornaamste voorwaarden die gesteld worden
bestaan uit het zorgen voor een goede, volledige, eenvoudige administratiestructuur, het verbeteren van de
beschikbare zelfwerkplekken, en geen inperking van het aantal uren waarin het vak in totaal aangeboden
wordt. Wel leeft er ook angst: is dit een verandering om te veranderen, of weten we dat het een verandering
is om te verbeteren? Daarnaast moet er facilitering komen om nieuwe programma’s te ontwikkelen, en
sommige secties zien alleen mogelijkheden als er extra lesuren van dat vak in de week gegeven gaan worden.
Belangrijk is verder dat een eventuele invoering van een keuzewerktijdsysteem alle tijd en aandacht verdient,
en er niet zomaar even zijdelings bij gedaan wordt. Ook heeft een invoering alleen kans van slagen met een
sterke verbetering van het pedagogisch klimaat, met veel aandacht voor het maken van verantwoorde
keuzes. Ook dit zal veel tijd en dus geld kosten, en verdient aandacht vanaf de brugklas.
Het verdient vermelding en grote aandacht dat deze vragenlijsten zijn afgenomen voordat de schoolleiding
een ingrijpende verandering in de schoolstructuur aankondigde. In de daaraan gewijde discussie gaan we
verder in op de hierdoor sterk verminderde waarde van de inventarisatie in de secties en ons onderzoek in
het algemeen.
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DEEL V

plaatsing

t.o.v.

andere

onderwijsvernieuwingen
Discussie: waarde van het onderzoek in het licht van de invoering van het blokkensysteem.
Toen wij begonnen aan ons onderzoek, gingen we er niet vanuit dat de schoolstructuur ingrijpend zou
veranderen tijdens de looptijd van ons onderzoek. De aankondiging hiervan is inmiddels wel gedaan. Een
groot gedeelte van ons onderzoek is hierdoor van zeer kleine waarde geworden, terwijl andere bevindingen
onverminderd waardevol blijven. Overkoepelend kunnen wij ,vanwege de grote onduidelijkheid die we op
dit moment ervaren omtrent het nieuwe systeem, echt niet zeggen of een keuzewerktijdsysteem een
waardevolle aanvulling op het blokkensysteem is of niet.
Het onderzoek onder de leerlingen blijft in onze ogen gedeeltelijk waardevol. We hebben geconcludeerd dat
onze leerling erg divers zijn, en dat dat ook geldt voor hun voorkeuren. Als we zoveel mogelijk leerlingen
goed willen bedienen, moeten we hen keuzes bieden. Sommige leerlingen willen functioneren in een strak
door de docent geregisseerde omgeving, terwijl anderen een grote behoefte hebben aan een vrijere invulling
bij het behalen van de leerdoelen. De vraag rijst hoe de aanstonds veranderende onderwijspraktijk bij de
leerlingen zal vallen. Zijn docenten in staat om zonder summatieve toetsen gedurende de periode de
leerdoelen voldoende expliciet te maken en helpen ze de leerlingen goed reflecteren? Gaan docenten anders
om met leerdoelen nu ze deze niet voor een cijfer toetsen? Krijgt de vorming van meta-cognitieve
vaardigheden een duidelijke plek? Geven docenten leerlingen hier meer of minder vrijheid in? Hebben de
leerlingen nog behoefte aan dezelfde vrijheden als ze wellicht een bepaalde onzekerheid voelen omdat ze
nu op een andere manier ‘afgerekend’ worden dan in het verleden? Hier kunnen we wel over speculeren,
maar het onderzoek dat wij hebben gedaan geeft hier geen antwoord op.
Bij het onderzoek dat we binnen de secties hebben verricht naar de wenselijkheid van een
keuzewerktijdsysteem, zat in de volledige vraagstelling opgesloten dat het ging om een aanpassing binnen
de huidige schoolstructuur. De antwoorden die de secties gegeven hebben, kunnen niet zonder meer
getransfereerd worden naar een invoering van het keuzewerktijdsysteem binnen het blokkensysteem.
Wellicht dat secties bijvoorbeeld vermoeden dat zij tijd nodig hebben om tijdens de les formatief te toetsen,
en dat zij voor de feedback die hierbij hoort gedurende de periode veel meer tijd nodig hebben dan zij bij
summatieve toetsen nodig zouden hebben gehad. Leerlingen helpen reflecteren werkt nu eenmaal anders
wanneer zij niet tussendoor afgerekend worden op cijfers dan wanneer ze dat wel worden. We spreken hier
geen oordeel uit over of het beter is of slechter is om het nieuwe systeem te volgen, maar we signaleren wel
dat het anders is en dat daardoor onze interpretaties van de antwoorden van de secties niet mee kunnen
worden genomen in de besluitvorming over de waarde van een keuzewerktijdsysteem in combinatie met
het blokkensysteem. Wat wel onverminderd waardevol is, zijn de opmerkingen over het pedagogisch klimaat
en reflectief vermogen en het belang van rust en overzicht in de schoolorganisatie.
In het theoretisch kader hebben we aanbevelingen gedaan op basis van het werk van Sol en Stokking over
onderwijsvernieuwingen. Met name aanbeveling 1 en 5 geven reden om nu niet over te gaan tot het
invoeren van een keuzewerktijdsysteem als aanvulling op het blokkensysteem. Eerst moet haarfijn duidelijk
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zijn hoe het blokkensysteem ingevoerd wordt, hoe het ervaren wordt en hoe de voorkeuren van docenten,
leerlingen en secties beïnvloed worden. We kunnen nu, binnen alle onduidelijkheden, geen duidelijk
perspectief schetsen over de invulling van een keuzewerktijdsysteem, we kunnen niet realistisch en concreet
zijn, we kunnen geen verantwoordelijkheden toewijzen en we kunnen de fasering en concretisering van het
keuzewerktijdsysteem al helemaal niet in een meerjarenperspectief gieten. We weten nog niet eens goed
hoe de basis van de schoolstructuur van volgend jaar überhaupt zal zijn.
Dit gezegd hebbende, is het zeker niet ondenkbaar dat een keuzewerktijdsysteem in de toekomst een
waardevolle aanvulling kan zijn op het blokkensysteem. De door leerlingen ervaren autonomie kan binnen
een duidelijk kader en met goed ontwikkelde meta-cognitieve vaardigheden een basis zijn voor een
motivatie-impuls op onze school. Dit is waarschijnlijk voor het gedeelte van de leerlingen dat daar in de oude
structuur behoefte aan had. Het is evenwel geen zekerheid en zal, desgewenst, over enkele jaren opnieuw
bekeken moeten worden.
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Conclusies
Met dit onderzoek hebben we getracht om antwoord te vinden op de vraag: In welke mate is
keuzewerktijd een geschikt en haalbaar middel, voor de HAVO-bovenbouw van het Theresialyceum, om
enerzijds motivatie en betrokkenheid van de HAVO-leerling te bevorderen en anderzijds studieresultaten te
verbeteren?
Enkel het bieden van een keuze aan de leerling is kennelijk niet voldoende voor het bevorderen van de
autonomie (Assor, Kaplan & Roth, 2002). Om deze daadwerkelijk te versterken, zullen we als docenten
binnen de lessen en het curriculum ruimschoots aandacht moeten schenken aan de cognitieve component
van autonomie en ons niet beperken tot organisatorische en procedurele facetten (Furtak & Kunter, 2008).
Dit is ook in overeenstemming met de bevindingen vanuit de leerlingenquêtes. Meer dan de helft van de
leerlingen voelt zich niet uitgedaagd. Er wordt daarbij wisselend gereageerd op de vrijheid die leerlingen
krijgen om dingen uit te zoeken en te ontdekken, of de keuze die ze krijgen om opdrachten te verwerken.
De verantwoordelijkheid die ze hier voor krijgen ervaren ze niet als zeer groot.
Daarnaast blijkt uit de omvangrijke studie van Könings, Brand-Gruwel en Elen (2012) dat het hervormen van
enkel de HAVO-afdeling ter bevordering van de autonomie het tegengestelde kan bewerkstelligen: met
weinig aandacht voor meta-cognitie in de onderbouw kan de behoefte aan autonomie bij de leerlingen
afnemen. In hoeverre hiervan sprake kan zijn op het Theresialyceum zal bij een nieuwe lichting onderzocht
moeten worden.
De meeste leerlingen (39%) spreken de voorkeur uit voor schooltype B. 3% ziet schooltype B het minst zitten.
Dit is het schooltype dat er vaste lessen zijn. De docent keuzevrijheid geeft, leerlingen zelf planningen maken
en de docent ze helpt bij de opdrachten (en niet alleen uitleggen). Dit is dus zonder KWT-uren.
School B
Op deze school volg je vakken volgens een vast rooster. Bij elk vak bepaalt de docent wat je leert, maar krijg je de keuze en vrijheid om op
een eigen manier aan de leerdoelen te werken. Je kunt kiezen uit verschillende verwerkingsopdrachten, maakt zelf planningen om met
opdrachten aan de slag te gaan, bepaalt zelf hoe je de opdrachten gaat aanpakken en reflecteert achteraf over je aanpak. De docent geeft
niet alleen uitleg, maar begeleidt jou ook bij je opdrachten.

Schooltype C spreekt iets minder leerlingen het meest aan (27%), en 5% geeft aan dit schooltype het minst
positief te vinden. Binnen dit schooltype is er wel sprake van keuzewerktijd.
School C
Op deze school is geen vast maar een flexibel rooster. Er zijn vaste lessen, maar daarnaast bestaat een (groot) deel van het rooster uit
keuzewerktijd, waarin je zelf of samen werkt aan opdrachten, projecten en onderzoeken. Je krijgt de vrijheid om zelf leervragen te
formuleren. Jij bepaalt hoe je werkt en op welk niveau. Dat doe je in overleg met een coach/mentor. Elke week heb je een
voortgangsgesprek met deze coach/mentor, waarin je presenteert wat je hebt gedaan en welke plannen je hebt.

77 leerlingen van de in totaal 212 respondenten geven aan, het TL, eenzelfde type school te vinden als waar
hun voorkeur naar uitgaat. In totaal zit, wat dit betreft, 36% op hun plek. Als het TL daadwerkelijk schooltype
B is, dan zit 39% op hun plek. Is het TL echter schooltype A, dan zit 17% van de leerlingen op hun plek. Een
sterke(re) profilering naar één bepaald schooltype zorgt er niet voor dat een meerderheid van de leerlingen
op hun plek zitten. Differentiëren is, in dit opzicht, ook wat betreft het schoolbeleid essentieel. Er kan
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gekozen worden voor een “blended” vorm van type B en C waarin leerlingen hun eigen keuze kunnen maken
voor wat betreft het gebruik maken van een KWT uur, of niet.
De implementatie kan volgens de literatuurstudie niet van boven opgelegd worden, maar dient bij voorkeur
door en in samenspraak met de docenten te gebeuren (Roth et al., 2007). Uit de scholenbezoeken kwam dit
ook naar voren: Bij een top- down benadering blijven de docenten zelfs na zeer lange tijd nog verdeeld voor
wat betreft het keuzewerktijd-systeem.
Wat bovenstaande betreft is het algemene beeld dat de secties (binnen de organisatorische kaders van het
schooljaar 2017-2018!) geven niet negatief. De voornaamste voorwaarden die gesteld worden bestaan uit
het zorgen voor een goede, volledige, eenvoudige administratiestructuur, het verbeteren van de
beschikbare zelfwerkplekken, en geen inperking van het aantal uren waarin het vak in totaal aangeboden
wordt. Wel leeft er ook angst: is dit een verandering om te veranderen, of weten we dat het een verandering
is om te verbeteren? Daarnaast moet er facilitering komen om nieuwe programma’s te ontwikkelen, en
sommige secties zien alleen mogelijkheden als er extra lesuren van dat vak in de week gegeven gaan worden.
Belangrijk is verder dat een eventuele invoering van een keuzewerktijdsysteem alle tijd en aandacht verdient,
en er niet zomaar even zijdelings bij gedaan wordt. Ook heeft een invoering alleen kans van slagen met een
sterke verbetering van het pedagogisch klimaat, met veel aandacht voor het maken van verantwoorde
keuzes. Ook dit zal veel tijd en dus geld kosten, en verdient aandacht vanaf de brugklas. Welke
mogelijkheden secties zien binnen het nieuw in te voeren blokkensysteem hebben wij niet onderzocht.
Bovenstaande conclusie mag zeker niet één op één overgenomen worden voor die nieuwe context, zoals we
in de discussie uitgebreid hebben besproken.
Het is heel belangrijk om docenten en anderen betrokkenen (bijvoorbeeld ouders en leerlingen) goed in te
lichten en te begeleiden als er een ander systeem (KWT/Dalton) wordt ingevoerd. Hier is een goed, helder
en lang voorbereidingstraject voor nodig.
De resultaten zijn bij zowel het Pierson als het Maurickcollege na invoering van het KWTsysteem/Daltonsysteem nagenoeg gelijk gebleven.
KWT is dus, op basis van de aspecten die onderzocht zijn, mogelijk een probaat middel om studiehouding en
motivatie te verbeteren. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat bij het gebruik maken
van een KWT-uur nog steeds maar 27% van de leerlingen op hun plek zit. Een KWT-uur moet dus niet gezien
worden als hét middel. Het is ook zeker geen op zichzelf staand middel. Het zal altijd deel uit moeten maken
van een compleet schoolsysteem waarin bijvoorbeeld de onderbouw aansluit op een eventuele KWT-manier
van werken in de bovenbouw, met veel aandacht voor reflectie, betekenisvolle keuzes en metacognitieve
vaardigheden. En het neemt niet weg dat er kritisch gekeken moet worden naar de visie en de structuur van
de gehele school enerzijds in het algemeen, en naar de inhoud van de vaklessen anderzijds als meer specifiek.
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Bijlage 2: controle betrouwbaarheid van de vragenlijst
Betrouwbaarheid van de reacties van leerlingen op de vragenlijst is hoog. Afgaande op Q29 lijkt het dat
leerlingen de vragenlijst serieus ingevuld hebben. Bij combinatie van welke school meest en minst
aanspreekt is er geen overlap.
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Bijlage 3: reactie sectie natuurkunde
Beste sectievoorzitter,
In het kader van een onderzoek dat wij doen naar de motivatie en studiehouding van leerlingen op onze
HAVO-afdeling, hebben wij een aantal vragen opgesteld. We zouden het fijn vinden als jullie dit in de sectie
willen bespreken en schriftelijk aan ons terug willen koppelen. Liefst hebben we reacties binnen drie weken
na deze mail binnen.

Hoe kijkt de sectie aan tegen de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen op het Theresialyceum?
motivatie bij leerlingen is best hoog; als je zo eens praat met leerlingen zijn ze meestal van goede wil om iets te leren.
Zelfstandig zijn ze nog niet echt; dat moet ze ook geleerd worden (m.n. in de onderbouw). In klas 6 VWO is de motivatie
erg groot om te slagen, dat wel, maar het lijkt alsof ze weinig intrinsieke motivatie hebben om zich tot schoolwerk te
verzetten. Dat komt, denk ik, dat onze leerlingen het erg druk hebben met heel veel huiswerk voor heel veel
verschillende vakken. Er is voor de leerling weinig tot geen keuze mogelijkheden in lesstof.

Op welke manier vinden jullie dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen zich zou moeten
ontwikkelen en denk je dat dat kan binnen de huidige structuur van onze school?
dat zou moeten beginnen in de brugklas. Ik denk dat groep 8 leerlingen best veel weten en reuze zelfstandig
zijn. In de brugklas wordt dat bijna afgeleerd door het geven van studiewijzers en het met de zachte hand
behandelen van leerlingen. Ik denk dat onze school hierin best een slag kan maken: als de secties maar willen!
Denk eens “out of the box” en schrap per direct 50% van je toetsen en kijk op welke andere manieren je
onze leerlingen enthousiast kan maken voor een vak.

In hoeverre is de sectie van mening dat de huidige structuur op de HAVO-afdeling voldoende gelegenheid
biedt voor verdieping enerzijds, en ondersteuning anderzijds?
er is genoeg ruimte voor sectie om te veranderen. Tuurlijk ben je gebonden aan, b.v. een PTA, maar je kan je
lesprogramma anders indelen om het aantrekkelijker en leerzamer te maken voor leerlingen. Met onze huidige
structuur van b.v. toetsweken en het vele lesuitval is het wel een enorme opgave om iets te veranderen.

Biedt het schoolgebouw naar de mening van de sectie voldoende mogelijkheden voor de leerling om
buiten de lesuren zelfstandig te werken voor het vak?
er zou voor de natuurkunde leerlingen een ruimte moeten zijn om zelfstandig te werken (met wel toezicht van een
TOA) aan practica. Verder zouden er meer studieruimtes over het schoolgebouw aanwezig moeten zijn. Hier kunnen
leerlingen dan hun laptop inpluggen en aan het werk gaan.

Binnen het kader van ons onderzoek bekijken we ook de haalbaarheid en de wenselijkheid van een
keuzewerktijdsysteem. Binnen dit systeem zouden leerlingen een aantal uur per week zelf kiezen naar welk
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vak of naar welke studieruimte zij gaan. Dientengevolge missen zij dus een aantal uren die voorheen vast
ingeroosterd waren. Een dergelijk systeem zou een aanpassing vergen van onze lespraktijk, en kent plus- en
minpunten. Graag willen wij inventariseren hoe de verschillende secties tegenover een dergelijke
ontwikkeling staan.

Is het voor jullie denkbaar dat er jaarlagen zijn waarin een gedeelte van de leerlingen een uur per week
minder van het vak zouden kunnen volgen, en dit zelfstandig in zouden kunnen halen?
in alle jaarlagen is dit voor leerlingen mogelijk.

Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de zwakkere leerlingen meer ondersteuning te
bieden?
ja dat denk ik wel. Vereist een goed overleg over WAT je precies gaat aanbieden. Mogelijkheden zijn er zeker
bij natuurkunde

Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de sterkere leerlingen meer uitdaging te bieden?
ja dat denk ik wel. Vereist een goed overleg over WAT je precies gaat aanbieden. Mogelijkheden zijn er zeker
bij natuurkunde

Welke problemen voorzien jullie?
idee is goed! Het mag alleen niet tot gevolg hebben dat een gehele jaarlaag (b.v. HAVO-4) een lesuur in de
week minder natuurkunde op het rooster heeft staan. In dat bedoelde lesuur (KWT – uur) kan de docent de
zwakkere leerling en de sterkere leerling helpen. Ik voorzie problemen als er een lesuur van de lesplanning
afgaat, maar 1 lesuur inzetten als KWT – uur is een goed idee

Hoe staan jullie als sectie tegenover een dergelijke verandering?
alle veranderingen zijn goed! De school (en het onderwijs) is behoorlijk vastgeroest. Ideeën zijn welkom.
Er mag minder en beter worden getoetst en er mag kritisch gekeken worden naar het aanbieden van lesstof.
Wat kan anders? Wat moet anders?
Naar aanleiding van jullie antwoorden is het mogelijk dat we met enkele secties nog contact opnemen voor
een mondelinge toelichting op het geschrevene. Jullie kunnen de antwoorden op de vragen sturen naar
Bart: b.jacobs@theresialyceum.nl
Met hartelijke groet,

Erik Zijlstra, Bart Jacobs, Priscilla Remst en Maarten Arts
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Bijlage 4: reactie sectie Engels
Hoe kijkt de sectie aan tegen de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen op het Theresialyceum?
De algemene motivatie bij Engels is redelijk, maar kan zeker beter. Er is regelmatig sprake van
zelfoverschatting, waardoor teveel leerlingen ten onrechte denken dat ze er al zijn bij Engels.

Op welke manier vinden jullie dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen zich zou moeten
ontwikkelen en denk je dat dat kan binnen de huidige structuur van onze school?
Huidige structuur lijkt niet genoeg mogelijkheden te bieden. In de bovenbouw zijn er meer mogelijkheden
dan in de onderbouw.

In hoeverre is de sectie van mening dat de huidige structuur op de HAVO-afdeling voldoende gelegenheid
biedt voor verdieping enerzijds, en ondersteuning anderzijds?
Qua verdieping zijn wij vanwege Cambridge zeer tevreden, maar qua ondersteuning is er meer nodig. Meer
tekst modules, een schrijfmodule, etc.

Biedt het schoolgebouw naar de mening van de sectie voldoende mogelijkheden voor de leerling om
buiten de lesuren zelfstandig te werken voor het vak?
Nee. Gebouw zit vol, OLC wordt als te streng ervaren, er zouden meer echte werkplekken/overleghoeken
voor de leerlingen moeten zijn.

Is het voor jullie denkbaar dat er jaarlagen zijn waarin een gedeelte van de leerlingen een uur per week
minder van het vak zouden kunnen volgen, en dit zelfstandig in zouden kunnen halen?
Bij de drie-uurs jaarlagen wel: H4, H5, V5
Bij de twee-uurs jaarlagen niet: V4, V6

Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de zwakkere leerlingen meer ondersteuning te
bieden?
Heel veel mogelijkheden. Vooral qua tekstbegeleiding is er veel winst te behalen, maar bijvoorbeeld via extra
schrijfvaardigheid kan ook de grammatica bevorderd worden.

Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de sterkere leerlingen meer uitdaging te bieden?
Via Cambridge is er volop uitdaging en wellicht is er meer mogelijk: literatuur, hoger niveau schrijven en spreken,
voorbereiden op studie volledig in het Engels, lezen en verwerken Engelstalige bronnen pws, etc.
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Welke problemen voorzien jullie?
Ruimte in gebouw, administratie van aanwezigheid moet goed geregeld worden, leerlingen die verkeerde
keuzes maken vanwege onverschatting, gemiddelde leerling moet ook terecht kunnen. Alle leerlingen
moeten zich inschrijven, anders wordt het een soort straf, zoals de begeleidingslessen vaak worden ervaren.

Hoe staan jullie als sectie tegenover een dergelijke verandering?
Er is veel potentie. De pilot moet wel de tijd krijgen zich te ontwikkelen, 1 jaar is onvoldoende. Belangrijkste
is echter dat alle leerlingen zich moeten inschrijven, zodat er geen versnippering plaats vindt. Nog een laatste
advies: zorg niet dat dit allemaal op 8e en 9e uren gaat plaatsvinden, maar juist midden op de schooldag,
anders gaan veel leerlingen het geen kans geven.
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Bijlage 5: reactie sectie Scheikunde
Hoe kijkt de sectie aan tegen de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen op het Theresialyceum? Dit
kan beter. Je ziet grote verschillen tussen leerlingen. Wij hebben veel op de ELO staan om zelfstandig te doen
en er zijn enkele leerlingen die dat opzoeken wanneer ze het nodig vinden. Te veel leerlingen hebben een
afwachtende houding en werken alleen als je naast ze gaat staan en ze aan het handje meeneemt. Leerlingen
vinden dat het makkelijk moet gaan en bijten zich niet meer vast in moeilijke opdrachten. (bv: die opdracht
heeft zoveel tekst daar begin ik maar niet aan...). Huiswerk wordt niet meer gemaakt, alleen wanneer er
sprake is van strafwerk als het niet gedaan is of wanneer er extra punten verdiend kunnen worden. Wordt
het gebrek aan motivatie ook beïnvloed doordat HAVO-leerlingen op een te hoog niveau zitten en/of dat
leerlingen in klas 3 niet het juiste profiel hebben gekozen dat bij hen past?

Op welke manier vinden jullie dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen zich zou moeten
ontwikkelen en denk je dat dat kan binnen de huidige structuur van onze school? Motivatie en
zelfstandigheid moet beter worden dan hij nu is bij een grote groep leerlingen. Binnen de huidige structuur
zou dat mogelijk zijn, maar het betekent dat we hogere verwachtingen mogen hebben en hogere eisen
moeten stellen.

In hoeverre is de sectie van mening dat de huidige structuur op de HAVO-afdeling voldoende gelegenheid
biedt voor verdieping enerzijds en ondersteuning anderzijds? Modules en versterkingslessen zijn goed.
Helaas vallen ze vaak op hetzelfde tijdstip en dan is jammer. Als dat verandert is dat een
verbetering. Verdieping en ondersteuning kan natuurlijk ook tijdens de reguliere lessen en dat hoeft niet af
te hangen van versterkingslessen. Deelname aan versterkingslessen kan alleen bij goed gedrag en voldoende
motivatie tijdens de reguliere lessen.

Biedt het schoolgebouw naar de mening van de sectie voldoende mogelijkheden voor de leerling om
buiten de lesuren zelfstandig te werken voor het vak? Nee, OLC zit vaak vol en er zijn geen
samenwerkplekken.

Is het voor jullie denkbaar dat er jaarlagen zijn waarin een gedeelte van de leerlingen een uur per week
minder van het vak zouden kunnen volgen, en dit zelfstandig in zouden kunnen halen? Ja, bij alle jaarlagen
die 3 uur scheikunde in de week hebben (5 en 6 VWO, 4 en 5 HAVO) is dit een mogelijkheid. Mme heeft op
een school gewerkt die zo'n systeem had en dat werkte prima. Voorwaarde voor het werken in zo'n systeem
is wel dat alle vakken hier aan meedoen en niet een paar vakken. Voor de docenten betekent het ook niet
dat zij minder uur les geven, maar dat dat 3e lesuur op een andere manier wordt ingevuld. Meer info bij
Mme. Een maximum aantal leerlingen zal vooraf afgestemd moeten worden om de KWT-uren werkbaar te
laten zijn voor vakdocenten. Is deelname aan de KWT-uren een eigen keuze van de leerling of wordt ze
verplicht gesteld door de vakdocent?
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Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de zwakkere leerlingen meer ondersteuning te
bieden? Ja, maar dat gebeurt nu ook al in de versterkingslessen en ons inloop-uur. De leerling moet dat wel
zelf willen. En voor de leerling die in alle vakken zwak is, zal ook een KWT-structuur niet helpen. Een
maximum aantal leerlingen zal vooraf afgestemd moeten worden om de KWT-uren werkbaar te laten zijn
voor vakdocenten. Is deelname aan de KWT-uren een eigen keuze van de leerling of wordt ze verplicht
gesteld door de vakdocent? Zitten tijdens de KWT-uren alle leerlagen bij elkaar of is dat per leerlaag?

ZIen jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de sterkere leerlingen meer uitdaging te
bieden? ja, bijvoorbeeld extra opdrachten ter voorbereiding op de olympiade of werken aan een eigen
onderzoek.

Welke problemen voorzien jullie? Als alleen HAVO het gaat doen, kan het mislopen omdat het te rommelig
is voor leerlingen en collega's. Het is ook slim om het per jaarlaag op te bouwen.

Hoe staan jullie als sectie tegenover een dergelijke verandering. Niet negatief, maar we zouden wel graag
zien dat er een onderbouwing (onderzoek of ervaring andere scholen) komt. Dat we wel weten welk
probleem we aan het oplossen zijn en dat deze verandering ook daadwerkelijk een bewezen oplossing geeft.
Niet veranderen om het veranderen, maar veranderen om te verbeteren. Er zullen wel vooraf voorwaarden
gesteld moeten worden. Bijvoorbeeld: volgen de leerlingen KWT-uren omdat ze die nodig vinden of dat
ze die leuk vinden?
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Bijlage 6: reactie sectie Maatschappijleer
Hoe kijkt de sectie aan tegen de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen op het Theresialyceum?
ML heeft alleen lessen in examenjaar HAVO/VWO. Motivatie en zelfstandigheid vallen hier tegen. ML is een
verplicht vak voor alle leerlingen, hetgeen negatief kan zijn voor de motivatie. Leerlingen vertonen in de
lessen veel consumerend/afwachtend gedrag. We lijkt de inhoud van het vak in bepaalde gevallen juist tot
meer betrokkenheid van leerlingen te leiden.
Op welke manier vinden jullie dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen zich zou moeten
ontwikkelen en denk je dat dat kan binnen de huidige structuur van onze school?
Meer verantwoordelijkheid voor de leerling zelf (in alle jaarlagen), met name door andere vormen van
toetsing (praktische opdrachten).
In hoeverre is de sectie van mening dat de huidige structuur op de HAVO-afdeling voldoende gelegenheid
biedt voor verdieping enerzijds, en ondersteuning anderzijds
Huidige structuur in de bovenbouw HAVO te rigide voor verdieping en ondersteuning. Vereist aanpassingen
in rooster en benoemingsomvang. De ruimte is nu te beperkt.
Biedt het schoolgebouw naar de mening van de sectie voldoende mogelijkheden voor de leerling om
buiten de lesuren zelfstandig te werken voor het vak?
Het schoolgebouw is volledig ingericht op het systeem van jaarklassen. Voor zelfstandig werken zullen
sommige lokalen veranderd moeten worden in een werkplek. Lokalen gelukkig groter voor differentiatie,
maar het geheel is nog wel erg klassikaal gedacht.
Binnen het kader van ons onderzoek bekijken we ook de haalbaarheid en de wenselijkheid van een
keuzewerktijdsysteem. Binnen dit systeem zouden leerlingen een aantal uur per week zelf kiezen naar welk
vak of naar welke studieruimte zij gaan. Dientengevolge missen zij dus een aantal uren die voorheen vast
ingeroosterd waren. Een dergelijk systeem zou een aanpassing vergen van onze lespraktijk, en kent plus- en
minpunten. Graag willen wij inventariseren hoe de verschillende secties tegenover een dergelijke
ontwikkeling staan.
Is het voor jullie denkbaar dat er jaarlagen zijn waarin een gedeelte van de leerlingen een uur per week
minder van het vak zouden kunnen volgen, en dit zelfstandig in zouden kunnen halen?
ML wordt slechts twee uur gegeven in het examenjaar (dat eerder ophoudt). Minder lessen lijkt ons voor dit
specifieke vak niet handig.
Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de zwakkere leerlingen meer ondersteuning te
bieden?
ML ziet zeker mogelijkheden voor het aanbieden van een bijspijker/versterkingsuur voor ML.
Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de sterkere leerlingen meer uitdaging te bieden?
ML ziet ook zeker mogelijkheden voor een verdiepingsuur.
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Welke problemen voorzien jullie?
Een invoer van KWT moet in het DNA van de school zitten: liefst wordt dit schoolbreed ingevoerd, waardoor
alle leerlingen én docenten er succesvol mee aan de slag kunnen. Alleen invoeren op het HAVO is te beperkt:
docenten zullen hier niet goed handvatten voor ontwikkelen.
Hoe staan jullie als sectie tegenover een dergelijke verandering?
ML staat op zich positief tegenover een dergelijke verandering en wil ook graag investeren in versterking en
verdieping.
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Bijlage 7: reactie sectie Wiskunde
Hoe kijkt de sectie aan tegen de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen op het Theresialyceum?
Door de grote diversiteit aan leerlingen zijn er grote verschillen in de werkhouding in de les. Op het gebied
van huiswerkhouding is er weinig verschil en doen de meeste leerlingen te weinig.
Op welke manier vinden jullie dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen zich zou moeten
ontwikkelen en denk je dat dat kan binnen de huidige structuur van onze school?
Leerlingen zouden zich bewust moeten worden van eigenaarschap. Het is belangrijk dat ze aanwezig zijn in
de les. Teveel leerlingen gaan te vaak de lessen uit om extra dingen te doen. Pedagogische structuur
ontbreekt binnen de school.
In hoeverre is de sectie van mening dat de huidige structuur op de Havo-afdeling voldoende gelegenheid
biedt voor verdieping enerzijds, en ondersteuning anderzijds?
Door algehele demotivatie zien wij weinig onderscheid in welke leerlingen verdieping of versterking nodig
hebben.
Biedt het schoolgebouw naar de mening van de sectie voldoende mogelijkheden voor de leerling om
buiten de lesuren zelfstandig te werken voor het vak?
Te weinig. De ruimte die er is, wordt voor teveel doeleinden gebruikt. Heeft teveel verschillende functies.
Binnen het kader van ons onderzoek bekijken we ook de haalbaarheid en de wenselijkheid van een
keuzewerktijdsysteem. Binnen dit systeem zouden leerlingen een aantal uur per week zelf kiezen naar welk
vak of naar welke studieruimte zij gaan. Dientengevolge missen zij dus een aantal uren die voorheen vast
ingeroosterd waren. Een dergelijk systeem zou een aanpassing vergen van onze lespraktijk, en kent plus- en
minpunten. Graag willen wij inventariseren hoe de verschillende secties tegenover een dergelijke
ontwikkeling staan.
Is het voor jullie denkbaar dat er jaarlagen zijn waarin een gedeelte van de leerlingen een uur per week
minder van het vak zouden kunnen volgen, en dit zelfstandig in zouden kunnen halen?
Voor de zwakke leerling moet het aantal contacturen niet achteruitgaan. Het aantal contacturen per
jaarlaag/vak moet dan niet achteruit gaan. De docent bepaalt dat een leerling de verplichte balk moet volgen
Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de zwakkere leerlingen meer ondersteuning te
bieden?
Ja, in de KWT-balk heb je dan een kleinere groep, wat voor veel leerlingen motiverend kan zijn.
Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de sterkere leerlingen meer uitdaging te bieden?
Ja, als er ontwikkeltijd komt voor verrijking. Dit kan dan in modulevorm. Werkt ook erg motiverend, doordat
er gekozen kan worden voor onderwerpen die in de gewone lestijd niet haalbaar zijn.
Welke problemen voorzien jullie?
Ruimte, tijd, roostertechnisch en organisatorisch.
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De slechte huiswerkhouding doet ons vermoeden dat er veel contactmomenten nodig zijn, is dit ook zo?
Hoe staan jullie als sectie tegenover een dergelijke verandering?
Zie de antwoorden op de voorgaande vragen. We staan er positief tegenover, omdat het voor ons gevoel
misschien de rust weer terug zal kunnen brengen in de school.
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Bijlage 8: reactie sectie Nederlands

Betreft: reactie vakgroep Nederlands op vragenlijst onderzoekscommissie
D.d.: 20 maart 2018

Vooraf
Aangezien er meerdere invalshoeken zijn bij deze vrij breed opgezette vragen, heb ik de collega’s gevraagd
de vragen schriftelijk te beantwoorden. Deze antwoorden heb ik bewust zo min mogelijk geredigeerd, omdat
het wellicht waardevol voor jullie onderzoek kan zijn om zoveel mogelijk input te verzamelen. We hebben
bij elkaar geen tegenstrijdigheden gevonden en/of benoemd. Onze insteek is erop gericht geweest om jullie
van zoveel mogelijk goede feedback te voorzien.
Met vriendelijke groet, namens de sectie Nederlands,
Marijn Hendrikx

Hoe kijkt de sectie aan tegen de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen op het Theresialyceum?
De motivatie bij HAVOleerlingen is niet altijd even groot. Mogelijk heeft dat te maken met het ervaren van
te weinig eigenaarschap en mogelijkheid zelfstandige keuzes te maken. Binnen het huidige lesprogramma
beperkt die keuze zich tot het kunnen kiezen voor onderwerpen waarin een leerling zich verdiept voor
bijvoorbeeld
een
debat
of
het
schrijven
van
een
betoog.
Leerlingen hebben wel de mogelijkheid om aan allerlei keuzeprogramma's buiten de lessen Nederlands deel
te nemen (uitwisselingen, euroweek, tom enz.), maar die losstaande onderdelen zorgen voor veel onrust
binnen de lesgroep. Als docent word je continue geconfronteerd met een lesgroep in een wisselende
samenstelling waardoor het lastig is om consistent naar einddoelen toe te werken en daarbinnen ook nog
eens te differentiëren.
Leerlingen lijken niet opgevoed in zelfstandig aan de slag gaan. Wanneer je leerlingen allerlei
keuzemogelijkheden biedt, is het vaak lastig voor hen om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Juist vanwege
die vrijheid en soms juist vanwege het gebrek aan motivatie. Wanneer heel duidelijk gewerkt wordt naar
schoolexamens of het eindexamen zie ik altijd meer motivatie en gedrevenheid.
Het verschil in motivatie varieert ook sterk per jaarlaag. Leerlingen in klas 1 komen vaak zelfstandiger over
dan leerlingen in HAVO 4. Onze aanpak en begeleiding van de zoekende leerling in de bovenbouw lijkt vaak
niet het gewenste effect te sorteren. Uiteraard spelen hier veel factoren een rol, een puberende 16-jarige
leerling dient écht anders benaderd te worden.
Ik constateer dat motivatie en zelfstandigheid sterk kunnen verschillen binnen één groep. Er zijn leerlingen
die bijna structureel geen huiswerk maken. Er zijn er ook die alles keurig bijhouden en plannen. Hieronder
wordt gesproken over het nemen van verantwoordelijkheid. Daar kan ik mij ook in vinden. Ben ik zelf niet te
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slap met (een gebrek aan) sancties als huiswerk niet af is bijvoorbeeld? Of schuilt er meer heil in belonen
dan in straffen?
Ik heb er geen last van als leerlingen op uitwisseling enz. zijn. Ik heb meer last, of beter gezegd wél last, van
de uren waarop Nederlands in mijn 4 HAVO geroosterd zijn! (Di 5e / woe 8e / vrij 6e & 7e) Die uren, dinsdag
uitgezonderd, op het rooster zijn de uren waarop, zo zeggen leerlingen eerlijk zelf, ze het meest moe en
uitgeblust en het minst geconcentreerd en gemotiveerd zijn.
Op welke manier vinden jullie dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen zich zou moeten
ontwikkelen en denk je dat dat kan binnen de huidige structuur van onze school?
Een keuzewerkbalk, zoals jullie onderzoeken, zou het proberen waard zijn, zodat leerlingen wel eigen
keuzemogelijkheden hebben. Voorwaarde daarbij is wel dat het erg goed georganiseerd en doordacht is,
zodat het niet zorgt voor nóg meer onrust in de school.
Ook ik vind een keuzebalk interessant om te proberen. Misschien krijg je dan leerlingen die gemotiveerd zijn
en dus juist willen werken en vragen willen stellen. Binnen deze structuur is er in de huidige
bovenbouwgroep te vaak iets onbestraft gebleven. Hierdoor weten leerlingen volgens mij ook regelmatig
niet waar ze aan toe zijn en wat belangrijk is.
Vanaf de onderbouw moeten leerlingen dit al leren. Ik ben bang dat je in 4 HAVO al te laat bent. Leerlingen
nemen te weinig zelf verantwoordelijkheid. Die houding moet veranderd worden.
Ik ben het met mijn voorganger eens. In de onderbouw ligt de kiem voor het aanleren van de "skills" die
broodnodig zijn om een idee als een keuzewerkbalk een goede kans van slagen te geven. Ik denk ook dat
veel leerlingen in essentie enkele van die vaardigheden al meebrengen vanuit hun basisschool. Wij leren ze
echter af en na drie jaar zijn deze té ver weggezakt.
Mee eens. En leerlingen in 4 HAVO hébben al keuzemogelijkheden. Ze kunnen ook modules kiezen. Ik vraag
mij af of een keuzebalk écht een middel is om het doel te bereiken.

In hoeverre is de sectie van mening dat de huidige structuur op de HAVO-afdeling voldoende gelegenheid
biedt voor verdieping enerzijds, en ondersteuning anderzijds?
Binnen de lessen lukt het wel, mits de klas mee wil werken. Ik denk echter dat er een cultuuromslag plaats
moet vinden of dat het erin moet groeien, zodat leerlingen hieraan gewend raken. Ik merk dat leerlingen het
nu niet altijd kunnen waarderen wanneer je indelingen maakt en op basis daarvan extra stof aanbiedt of
juist moeilijke stof geeft. Het is niet vanzelfsprekend voor deze leerlingen dat ze soms iets anders moeten
doen dan hun buurman of een andere klasgenoot.

Voor ondersteuning: ik ben groot voorstander van een soort bijlesmogelijkheid voor Nederlands, waarover
we het al regelmatig gehad hebben.
Voor verdieping: er is geen gezamenlijke of structurele aanpak. Zo er al een leerling zich meer wil verdiepen
in Nederlands, joechei, dan doen wij dat als individuele docenten in de lessen.
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Biedt het schoolgebouw naar de mening van de sectie voldoende mogelijkheden voor de leerling om
buiten de lesuren zelfstandig te werken voor het vak?
Nee. Er zouden meer soorten ruimtes moeten zijn met verschillende functies. Een leeshoek met ligkussens
bijvoorbeeld (waar leerlingen kunnen lezen voor hun literatuurlijst) en overlegplekken waar leerlingen
kunnen samenwerken aan opdrachten.
Nee, ik vind het echt een groot gemis dat ik leerlingen tijdens de les niet naar een andere ruimte kan sturen,
om bijvoorbeeld daar verder te werken of zelfstandig te verdiepen. De ruimte is echt te beperkt. Denk daarbij
aan computers, maar ook aan rustige plekken om te studeren.
Absoluut niet. Er zijn, op het OLC na, geen ruimtes waar een studieklimaat heerst. De mogelijkheden van het
OLC zijn echter zeer beperkt.
Ook eens met het bovenstaande. Ik mis met name overlegplekken. In het OLC mogen ze niet aan de
computer en tegelijkertijd praten over hun debat! Maar alle andere plekken waar leerlingen kunnen zitten,
hebben geen "studieuze" sfeer.

Binnen het kader van ons onderzoek bekijken we ook de haalbaarheid en de wenselijkheid van een
keuzewerktijdsysteem. Binnen dit systeem zouden leerlingen een aantal uur per week zelf kiezen naar
welk vak of naar welke studieruimte zij gaan. Dientengevolge missen zij dus een aantal uren die voorheen
vast ingeroosterd waren. Een dergelijk systeem zou een aanpassing vergen van onze lespraktijk, en kent
plus- en minpunten. Graag willen wij inventariseren hoe de verschillende secties tegenover een dergelijke
ontwikkeling staan.
Niet onwelwillend, maar voorwaarde is wel dat het goed en strak georganiseerd wordt.
Ook ik ben op zich wel voorstander, mits er gemonitord wordt bij welke lessen leerlingen steeds weg zijn en
of ze dat wel aan kunnen bijvoorbeeld.
Mijn nieuwsgierigheid naar zo'n systeem maakt dat ik er graag meer van zou willen zien. Ik hoop wel dat er
onderzoek is gedaan naar soortgelijke ontwikkelingen op andere scholen en dat de mogelijke opbrengsten
van een soortgelijk systeem aldaar met ons gedeeld kunnen worden. Verder heb ik wel een lichte huivering
jegens dit systeem i.v.m. de mogelijk stevige administratieve gevolgen die het voor de docenten die het
dragen
mee
kan
brengen.
Wellicht
kan
deze
zorg
worden
weggenomen?
Als we niet meer informatie hebben over dit systeem, is het lastig ja of nee hierop te zeggen. Zonder "de
details" te kennen, wijs ik het ook niet per definitie af. Kanttekening: ik vind ons vak zich soms minder goed
lenen voor dit systeem. Niet ál onze lessen (programmaonderdelen) zijn het hele jaar door hetzelfde
opgebouwd en ingevuld. Het is niet zo, oneerbiedig gezegd, dat wij "alleen maar" sommetjes maken. Vind
je ze lastig, kom je wel. Vind je ze makkelijk, kom je niet.

Is het voor jullie denkbaar dat er jaarlagen zijn waarin een gedeelte van de leerlingen een uur per week
minder van het vak zouden kunnen volgen, en dit zelfstandig in zouden kunnen halen?
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Nee. Wij hebben al heel weinig uren voor het kernvak Nederlands en willen daar niet op inleveren.
Ik begrijp dat dit noodzakelijkerwijs gebeurt bij een KEUZEwerksysteem. Desondanks zou ik ervoor willen
pleiten om een uitzondering te maken voor de drie kernvakken, gezien de tegenvallende resultaten en de,
in vergelijking met andere scholen, toch al vrij summiere lestijd die op onze school wordt ingeruimd voor
ons vak.
Misschien moeten we als individuele docent een soort van vetorecht mogen uitspreken? Ook afhankelijk
van de resultaten? En misschien het programmaonderdeel? Dat, nog immer een dankbaar voorbeeld, Rik
Tinga bijvoorbeeld niet naar debatlessen hoefde te komen, maar wél naar literatuur of zo? Een leerling heeft
in ons vak soms met het ene onderdeel wel en met het andere onderdeel geen moeite...

Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de zwakkere leerlingen meer ondersteuning te
bieden?
Wij staan open voor initiatieven, mits daarvoor ook ontwikkeltijd is, wij zijn al behoorlijk belast met correctieen voorbereidingstijd van onze -overwegend- volle klassen.
Ontwikkeltijd essentieel!
In principe wel, maar dan moet de ontwikkeltijd wel ergens vandaan komen; minder lessen per docent =
meer voorbereidingstijd.

Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de sterkere leerlingen meer uitdaging te bieden?
Zie vorige vraag: hier geldt hetzelfde voor.

Welke problemen voorzien jullie?
- Niet goed georganiseerd: ad-hoc-invoering zonder goed nagedacht te hebben over consequenties (+1)
- Toename van werkdruk (+1)
- Facilitering
- Druk op het rooster
- Leerlingen weten niet hoe ze met die vrijheid/zelfstandigheid/verantwoordelijkheid om moeten gaan. Deze
houding moet aangeleerd worden. Dat vergt tijd. Met alleen het invoeren van een KWT-structuur bereik je
dat niet.
- Idem. bovenstaande opmerkingen, maar m.n. ook eens met de opmerking van Mbe.
Mee eens! Plus: als een systeem wordt ingevoerd moet het echt een middel zijn en niet verworden tot doel
op zich.

Hoe staan jullie als sectie tegenover een dergelijke verandering?
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Niet onwelwillend, maar...
Ik vind ook dat er iets moet gebeuren, maar vooraf goed nadenken vind ik wel belangrijk.
We helpen de school en de organisatie graag verder en zien ook de voordelen. We willen immers graag
gemotiveerde en leergierige leerlingen onderwijzen. Daarom moeten systeemwijzigingen stapsgewijs en
zeer weloverwogen ingevoerd worden. Er schuilen mogelijk ook veel gevaren in te snel doorgevoerde
systeemwijzigingen voor een kernvak en dat baart me soms zorgen.
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Bijlage 9: reactie sectie Economie
Hoe kijkt de sectie aan tegen de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen op het Theresialyceum?
Beide onvoldoende, maar sommige leerlingen doen het ook erg goed hoor.
Op welke manier vinden jullie dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen zich zou moeten
ontwikkelen en denk je dat dat kan binnen de huidige structuur van onze school?
Er moet meer aandacht komen voor reflectie. Dit moet gefaciliteerd worden. Leerlingen moeten
betekenisvolle keuzes kunnen maken. Er moet iets te verdienen zijn.
In hoeverre is de sectie van mening dat de huidige structuur op de HAVO-afdeling voldoende gelegenheid
biedt voor verdieping enerzijds, en ondersteuning anderzijds?
Verdieping komen we niet of nauwelijks aan toe. Ondersteuning wordt vaak ondermijnd door de slechte
jaarplanning.
Biedt het schoolgebouw naar de mening van de sectie voldoende mogelijkheden voor de leerling om
buiten de lesuren zelfstandig te werken voor het vak?
Jammer dat er bij de bouw niet gedacht is aan de toekomstvisie op het onderwijs. Leerpleinen ontbreken,
het natuurlijk toezicht is in het ontwerp ook niet goed meegenomen.
Is het voor jullie denkbaar dat er jaarlagen zijn waarin een gedeelte van de leerlingen een uur per week
minder van het vak zouden kunnen volgen, en dit zelfstandig in zouden kunnen halen?
In H4 en V5 zien we mogelijkheden, op voorwaarde dat het niet ten koste gaat van het totaal aantal uren
dat we in die jaarlagen mogen geven.
Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de zwakkere leerlingen meer ondersteuning te
bieden?
Jazeker!
Zien jullie mogelijkheden om binnen een KWT-structuur de sterkere leerlingen meer uitdaging te bieden?
Jazeker, maar de grootste waarde zien we in de ondersteuning.
Welke problemen voorzien jullie?
Administratief! Zorg ervoor dat registratie van aanwezige en afwezige leerlingen eenvoudig is. Zorg ook dat
leerlingen altijd ergens moeten zijn en plaats deze uren niet in de randuren.
Hoe staan jullie als sectie tegenover een dergelijke verandering?
Positief, als het alle aandacht krijgt die ervoor nodig is. Niet ergens even bij doen, maar als je het doet ook
tot de kern van je visie maken. Als je dat niet doet, dan misschien liever niet. Ligt sterk aan andere
veranderingen die doorgevoerd worden.
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Bijlage 10: ruwe resultaten leerlingenenquete

Default

Report

teamonderzoek
November

Theresialyceum
21st

2017,

5:04

2017-2018
am

MST

Q5 - 1.1 Ik vind wat ik op school leer nuttig.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

20.55%

45

2

beetje mee eens

49.77%

109

3

neutraal

19.18%

42

4

beetje mee oneens

8.22%

18

5

(helemaal) mee oneens

1.83%

4

6

weet ik niet

0.46%

1

Total

100%

219
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Q6 - 1.2 Ik leer op school mijn talenten kennen.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

7.80%

17

2

beetje mee eens

24.31%

53

3

neutraal

40.37%

88

4

beetje mee oneens

16.51%

36

5

(helemaal) mee oneens

10.09%

22

6

weet ik niet

0.92%

2

Total

100%

218
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Q10 - 1.3 Deze school bereidt mij goed voor op mijn toekomstige studie.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

20.64%

45

2

beetje mee eens

38.07%

83

3

neutraal

29.82%

65

4

beetje mee oneens

7.80%

17

5

(helemaal) mee oneens

2.75%

6

6

weet ik niet

0.92%

2

Total

100%

218
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Q12 - 2.1 Docenten dagen mij uit om het beste uit mezelf te halen.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

7.83%

17

2

beetje mee eens

32.72%

71

3

neutraal

40.09%

87

4

beetje mee oneens

14.29%

31

5

(helemaal) mee oneens

4.15%

9

6

weet ik niet

0.92%

2

Total

100%

217
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Q13 - 2.2 Docenten laten mij meebeslissen over wat voor lessen ze geven.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

1.38%

3

2

beetje mee eens

14.75%

32

3

neutraal

22.12%

48

4

beetje mee oneens

33.64%

73

5

(helemaal) mee oneens

27.19%

59

6

weet ik niet

0.92%

2

Total

100%

217
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Q14 - 2.3 Docenten geven mij veel verantwoordelijkheid.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

14.75%

32

2

beetje mee eens

50.23%

109

3

neutraal

26.27%

57

4

beetje mee oneens

6.91%

15

5

(helemaal) mee oneens

1.84%

4

6

weet ik niet

0.00%

0

Total

100%

217
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Q15 - 2.4 Docenten geven mij veel vrijheid om zelf dingen uit te zoeken en te ontdekken.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

7.37%

16

2

beetje mee eens

34.10%

74

3

neutraal

35.02%

76

4

beetje mee oneens

18.89%

41

5

(helemaal) mee oneens

4.15%

9

6

weet ik niet

0.46%

1

Total

100%

217
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Q16 - 2.5 Docenten laten mij reflecteren op hoe ik opdrachten heb aangepakt.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

7.37%

16

2

beetje mee eens

32.26%

70

3

neutraal

35.94%

78

4

beetje mee oneens

17.05%

37

5

(helemaal) mee oneens

5.53%

12

6

weet ik niet

1.84%

4

Total

100%

217
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Q17 - 2.6 Docenten zijn er voor me als ik hun hulp nodig heb.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

42.86%

93

2

beetje mee eens

35.48%

77

3

neutraal

10.60%

23

4

beetje mee oneens

6.45%

14

5

(helemaal) mee oneens

3.23%

7

6

weet ik niet

1.38%

3

Total

100%

217
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Q19 - 3.1 Tijdens de lessen mag ik kiezen uit verschillende opdrachten om de stof te
verwerken.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

1.39%

3

2

beetje mee eens

27.31%

59

3

neutraal

24.07%

52

4

beetje mee oneens

25.93%

56

5

(helemaal) mee oneens

20.37%

44

6

weet ik niet

0.93%

2

Total

100%

216
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Q21 - 3.2 Tijdens de lessen leer ik dingen die ik belangrijk vind.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

3.70%

8

2

beetje mee eens

36.11%

78

3

neutraal

35.19%

76

4

beetje mee oneens

17.13%

37

5

(helemaal) mee oneens

6.94%

15

6

weet ik niet

0.93%

2

Total

100%

216
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Q22 - 3.3 De lessen bestaan vooral uit uitleg van de docent.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

12.04%

26

2

beetje mee eens

34.72%

75

3

neutraal

43.06%

93

4

beetje mee oneens

10.19%

22

5

(helemaal) mee oneens

0.00%

0

6

weet ik niet

0.00%

0

Total

100%

216
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Q23 - 3.4 Tijdens de lessen werk ik veel samen met andere leerlingen.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

6.94%

15

2

beetje mee eens

29.63%

64

3

neutraal

32.87%

71

4

beetje mee oneens

20.37%

44

5

(helemaal) mee oneens

9.72%

21

6

weet ik niet

0.46%

1

Total

100%

216
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Q24 - 3.5 Tijdens de lessen krijg ik veel tijd om zelfstandig te werken.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

16.74%

36

2

beetje mee eens

45.58%

98

3

neutraal

29.77%

64

4

beetje mee oneens

6.05%

13

5

(helemaal) mee oneens

1.86%

4

6

weet ik niet

0.00%

0

Total

100%

215
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Q25 - 3.6 Ik kom ermee weg als ik niets doe in de lessen.

#

Answer

%

Count

1

(helemaal) mee eens

20.83%

45

2

beetje mee eens

27.78%

60

3

neutraal

28.70%

62

4

beetje mee oneens

13.89%

30

5

(helemaal) mee oneens

4.63%

10

6

weet ik niet

4.17%

9

Total

100%

216
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Q27 - Vraag 4: Welke school spreekt jou het meest aan? Kruis 1 optie aan.

#

Answer

%

Count

1

School A

23.58%

50

2

School B

39.62%

84

3

School C

26.89%

57

4

School D

9.91%

21

Total

100%

212
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Q28 - Vraag 5: Waarom spreekt die school jou het meest aan? Kruis minimaal 1 en
maximaal 3 opties aan (er zijn 11 opties).

#

Answer

%

Count

1

Ik vind het fijn als de docent me vertelt wat ik moet doen.

12.50%

65

2

Ik wil graag meebepalen over wat ik leer.

8.46%

44

Ik vind het fijn als ik iets te kiezen heb. 13.08%

68

3
4
5
6

Ik denk dat ik op die school het meest leer.

8.08%

42

Ik heb behoefte aan structuur. 11.92%

62

Ik vind het fijn om zelf verantwoordelijk te zijn voor wat en hoe ik leer.

7.31%

38
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7

Het lijkt me fijn om elke week een voortgangsgesprek te hebben met een mentor/coach.

8
9

3.08%

16

Ik denk dat ik op die school het best presteer. 14.62%

76

Ik zou graag zelf willen bepalen wat ik leer.

5.38%

28

12

Het lijkt me fijn als de docent me helpt, maar ook de ruimte geeft om dingen zelf uit te
zoeken.

15.00%

78

13

ook de ruimte geeft om dingen zelf uit te zoeken.

0.58%

3

Total

100%

520

ook de ruimte geeft om dingen zelf uit te zoeken.
ook de ruimte geeft om dingen zelf uit te zoeken. - Text
Ik vind het fijn als de docent de opdracht met mij samen doet , zo begrijp ik het beter en kom ik er makkelijker in
Ik heb veel discipline nodig om echt het optimale uit mijn school te halen
lijkt me wel leuk
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Q29 - Vraag 6: Welke school spreekt jou het minst aan? Kruis 1 optie aan.

#

Answer

%

Count

1

School A

27.23%

58

2

School B

2.82%

6

3

School C

4.69%

10

4

School D

65.26%

139

Total

100%

213
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Q30 - Vraag 7: Waarom spreekt die school jou het minst aan? Kruis minimaal 1 en maximaal
3 opties aan (er zijn 11 opties).

#

%

Count

1

Ik vind het niet fijn als alles voor mij bepaald wordt. 12.45%

58

2

Ik denk dat ik op die school niet goed presteer. 18.03%

84

3

Answer

Ik ben bang dat ik die vrijheid niet aankan.

9.87%

46

Het lijkt mij lastig als ik zelf moet bepalen hoe ik aan leerdoelen moet werken

6.65%

31

4

Ik denk dat ik op die school het minst leer. 11.59%

54

15

ik aan leerdoelen moet werken.

27

14

5.79%
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5

Ik vind dat de docent hoort te bepalen wat ik leer.

5.15%

24

6

Het lijkt me niet fijn om elke week een voortgangsgesprek te hebben met een
mentor/coach.

5.36%

25

Ik ben bang dat ik het overzicht kwijt raak als ik zelf mijn tijd moet indelen. 12.66%

59

7
8

Als ik teveel keuzes krijg, weet ik niet meer wat ik moet doen.

10.52%

49

9

Anders, namelijk:

1.93%

9

Total

100%

466

Anders, namelijk:
Anders, namelijk: - Text
kanker gaar
Ik werk niet als het geen plicht is
Ik vind dat je meer leert als het uit jezelf komt, op school A word je niet serieus genomen
Of geen rooster of wel een rooster maar niet halfbakken
ik ben bang voor de stres die het kan veroorzaken
geen proefwerken betekent niet leren.
het kan ook te vrij
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Q31 - Vraag 8: Welke school lijkt volgens jou het meest op het Theresialyceum? Kruis 1
optie aan.

#

Answer

%

Count

1

School A

59.62%

127

2

School B

33.33%

71

3

School C

6.10%

13

4

School D

0.94%

2

Total

100%

213
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Q32 - Vraag 9: Wil je nog iets kwijt over jouw antwoorden of de vragen in de enquête?
Schrijf dan hier op:

Data source misconfigured for this visualization
Data source misconfigured for this visualization
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Q33 - Vraag 10: Zou ik je nog wat meer vragen mogen stellen over dit onderwerp?

#

Answer

%

Count

1

Ja (ga verder naar vraag 10a)

10.61%

21

2

Nee

89.39%

177

Total

100%

198
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Q34 - Vraag 10a: Zo ja: Vul dan hieronder je voornaam en achternaam in.

Data source misconfigured for this visualization
Data source misconfigured for this visualization
Data source misconfigured for this visualization
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Bijlage 11: Verslag bezoek Maurick Vught
Bezoek d.d. 12 december 2017 (8:30 – 11:30)
Het bezoek bestond uit een presentatie, een gesprek en een rondleiding door het gebouw.
Invoering

Het Maurickcollege is een Daltonschool. Eerst bestond de school uit alleen een HAVO en een VWO afdeling
en sinds het schooljaar 1994/1995 hebben zij er ook een MAVO (VMBO) afdeling bij gekregen. De school
kent in principe een tweejarige brugperiode, maar er is al wel een aparte VMBO-T en een apart gymnasium
voor de eerste klas. De school heeft een omslag gemaakt om een Daltonschool te worden omdat zij moest
concurreren met veel andere scholen in de omgeving en omdat ze de leerlingenaantallen terug zag lopen.
Om dit te kunnen realiseren is er een omslag van heel de school nodig geweest en is er een
Daltonontwikkelcommissie opgericht. In de voorbereidingsperiode heeft deze commissie vaker dan
wekelijks overleg gehad en ook nu nog komt ze elke week bijeen. Er zijn verschillende
voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor de ouders. Bij de invoering van dit alles is een bottom-up
benadering gebruikt. De school geeft aan dat dit heel belangrijk is omdat je anders niet iedereen in de school
mee kunt krijgen.
Er wordt wel aangegeven dat het belangrijk is om de (informele) leiders op school mee te krijgen bij het
invoeren van een dergelijk systeem. Ook is het van belang om het docentenkorps goed in te lichten van te
voren door middel van studiedagen. Natuurlijk heeft school gemerkt dat niet alle docenten enthousiast
waren over de invoering van een Daltonsysteem, maar door het op deze manier te doen hebben zijn 80%
van de docenten meegekregen.
Opzet
Het Maurickcollege heeft heel bewust voor het Daltononderwijs gekozen en niet voor alleen maar KWT-uren. Dit
omdat het dat soort uren meer ziet als ophokuren en het er echt voor wilde zorgen dat er ieder uur een vakdocent
beschikbaar is. Schoolbreed, van leerjaar 1 t/m 6, is daarom iedere dag het 3e en het 5e uur ingeroosterd als
Daltonuur. De school vindt het dan ook van groot belang dat leerlingen vanaf de 1e klas al een bepaalde mate van
zelfstandigheid leren.
Het Maurick heeft naast het reguliere schoolplan ook nog een apart Daltonboek. De school heeft drie pijlers: kiezen
in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Om dit uit te kunnen dragen werft zij ook docenten die
erg leerlinggericht zijn. Er is bij de formatie sprake van taakdifferentiatie en niet van een invulling van het aantal
taakuren. Dit om gesteggel met uren te voorkomen. De docenten mogen op deze school ook echt verschillend zijn in
hun handelen. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een docent een afspraak maakt met een leerling om het punt te
verbeteren en dat daar tegenover staat dat deze leerling minstens een aantal Daltonuren bij de desbetreffende
docent heeft gevolgd en heeft laten zien dat hij/zij ervoor wil gaan.
De leerlingen krijgen aan het begin van het jaar allemaal een speciale agenda waarin de belangrijkste data al zijn
voorgedrukt. Zo weten zij aan het begin van het schooljaar precies wat hen allemaal te wachten staat, bijvoorbeeld
met betrekking tot de toetsweken en projectdagen. Ook staan de toetsen per week al vast zodat de leerlingen weten
waar ze aan toe zijn. De school maakt heel bewust géén gebruik van het feit dat er huiswerk in Magister gezet kan
worden om ze een zekere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan willen leren. Voor alle vakken zijn
er studiewijzers gemaakt waar de leerlingen gebruik van maken voor hun planning.
Tijdens de Daltonuren zitten de leerlingen van klas 1 tot en met 6 door elkaar in de klas. Soms wil een leerling erbij
zitten omdat ze een toets hebben en extra vragen willen stellen, soms om gewoon rustig te werken, maar het
Daltonuur geeft ook de mogelijkheid om leerlingen extra dingen te laten doen zoals sporten of extra oefenen voor
het orkest. Ook kunnen ze een keer een les bij een andere vakdocent voor een bepaald vak volgen omdat ze dat

Pagina | 76

misschien fijner vinden. De leerlingen krijgen hierin echt de vrijheid. Zo kan het zijn dat de ene leerling even moet
ontladen door tussen de lessen door een gymles te volgen, terwijl de ander gewoon even helemaal niks doet en zijn
oortjes in heeft op het stilteplein zonder anderen daarbij te storen. Dit alles zorgt ook voor meer motivatie bij de
leerlingen.
Rol mentor
De leerlingen kunnen elke dag het 3e en 5e uur zo invullen als zij dat willen. Zij doen dit door middel van
reserveringslijsten zodat de desbetreffende docenten ook weten hoeveel leerlingen zij kunnen verwachten. De
leerlingen mogen er ook voor kiezen om tijdens die uren op een van de stiltewerkpleinen te gaan zitten. Per
Daltonuur dat de leerlingen gevolgd hebben, krijgen zij een stempel van de desbetreffende docent.
De mentor controleert iedere week de invulling, want de school geeft aan dat coaching essentieel is om de
leerlingen hun verantwoordelijkheid te kunnen laten nemen. De school geeft aan dat hierdoor ook veel meer sprake
is van maatwerk. De mentor, maar ook de docenten kennen door dit systeem de leerling namelijk beter. Ook kan de
mentor of de vakdocent met een leerlingen een Daltoncontract aangaan. Hiervan kan bijvoorbeeld gebruik worden
gemaakt als zij zien dat een leerling niet goed staat voor een bepaald vak en ze nog een kans willen bieden of ze hun
focus erop willen laten zetten.
Roostering
Zoals eerder al is beschreven is, hebben alle leerlingen en docenten dagelijks het 3de en het 5de uur Daltonuur. In de
Daltonuren wordt onderscheid gemaakt tussen gewone Daltonuren, waarin de leerlingen bijvoorbeeld een toets
kunnen bespreken met hun docent, en Dalton+ uren, waarin de leerlingen bijvoorbeeld Spaans kunnen volgen of
Goethe Deutsch. Ook kunnen de Daltonuren worden gebruikt voor remedial teaching. Dit kan fijn zijn voor leerlingen
die dit nodig hebben, omdat zij dan qua roostering niet in een apart traject terecht komen en hierdoor geen stigma
krijgen.
Resultaten
De docenten geven aan dat de druk in hun ogen nu anders verdeeld is. Eerst lag de druk bij hen, maar door de
leerlingen de zelfstandigheid te geven, is deze verschoven. De vraag komt nu van de leerling uit. Omdat de
verschillende jaarlagen door elkaar zitten in de klas, kunnen de leerlingen van VWO 6 bijvoorbeeld ook leerlingen
van de lagere jaarlagen helpen tijdens de Daltonuren. Het vraagt wel een mate van flexibiliteit van de docenten die
er lesgeven en dit systeem maakt het wel dat docenten moeten differentiëren.
Het Maurick geeft wel eerlijk aan dat de uitstroom van HAVO 4 ook een groot punt is van zorg. De school zorgt er
wel voor dat onderpresteerders bijvoorbeeld sneller opstromen of, als ze niks blijven doen, weg moeten. De filosofie
van de school is: de leerlingen zo ver mogelijk te laten komen.
Rondleiding
De school is zo ingericht dat alle verschillende jaarlagen een stiltewerkplein hebben, waar direct toezicht is van de
desbetreffende afdelingsleider door de kamers er omheen te plaatsen. Ook de rector heeft een kamer tussen de
leerlingen. Dit is heel bewust gedaan om contact te houden met de leerlingen en niet op een afzonderlijke plek waar
ze niks meekrijgen van wat er in de school gebeurt. De leerlingen zijn op dit soort pleinen ook vrij om bijvoorbeeld
oortjes in te doen. Verder zijn er aparte ruimtes waar leerlingen kunnen overleggen en aparte ruimtes om
bijvoorbeeld zelfstandig practica te doen onder toezicht (het kan zijn dat dit een aparte opdracht is van bijvoorbeeld
hun scheikunde of natuurkunde docent) of aan hun CKV-opdracht te werken (die misschien nog niet helemaal af is)
zonder dat er onrust is binnen de school.
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Bijlage 12: verslag bezoek Ds. Pierson Den Bosch
Bezoek d.d. 12 december 2017 (14:15 – 15:45)
Het bezoek bestond uit een gesprek en een rondleiding door het gebouw.
Gesprek met P en H
Invoering
Het Pierson werkt inmiddels een jaar of tien met het systeem van KWT. Hiervoor waren twee primaire aanleidingen.
Enerzijds wilde men van de tussenuren af, waarmee leerlingen een aaneengesloten rooster kregen en er meer rust
in de school ontstond. Anderzijds wilde men leerlingen meer keuzemogelijkheden bieden. Het eerste jaar is een pilot
gedraaid in atheneum 4, waarna het in het daaropvolgende schooljaar is ingevoerd in de gehele bovenbouw HAVOVWO.
De meningen van de docenten waren bij de invoering verdeeld: het vereist een paradigmaverschuiving, waarbij de
docent zich niet zozeer moet afvragen “wat kan ik doen”, maar “wat kan de leerling doen”. De docenten moesten
derhalve leren de controle los te laten. Bij de invoering van kwt zijn de docenten meerdere jaren begeleid bij het
vinden van de optimale inzet ervan. Het besluit tot invoering is van de directie gekomen. Er was weliswaar een lang
voorbereidingstraject, maar de uiteindelijke besluitvorming is dus top-down geweest. Bij de invoering is ook de
inrichting van het gebouw veranderd, waarbij er meer studio’s zijn gecreëerd.
Opzet
Van leerlingen in de bovenbouw HAVO/VWO (aan het einde van leerjaar 3 wordt kwt geïntroduceerd) wordt
verwacht dat zij 30 lesuren per week invullen. Gemiddeld hebben zij circa 21 -22 ingeroosterde lessen per week,
waarna zij deze moeten aanvullen met kwt-uren. Gemiddeld heeft een leerling dus zo’n 8 à 9 kwt-uren. Wel is er een
maximum van 10 kwt-uren per week, ook als dat betekent dat de leerling niet aan de 30 lesuren komt.
Er is geen sprake van een bandbreedte, waarbij er enkel kwt is tijdens bepaalde uren in het rooster: binnen elk uur in
het weekrooster van een leerling derhalve kwt hebben. De roostering van de kwt-uren is voor elke leerling dus
individueel. Ieder vak kan in ieder geval door elke leerling een keer per week als kwt-uur gekozen worden. Aan het
begin van het schooljaar krijgt de leerling van al zijn vakken een studieplanner, zodat hij weet wat er inhoudelijk per
week van hem verwacht wordt.
De inschrijving geschiedt wekelijks. De ingeroosterde lessen zijn constant, maar de invulling van de kwt-uren
verschilt dus per week. In principe vullen leerlingen hun tussenuren in met kwt-uren en hierdoor komen in de
bovenbouw tussenuren slechts sporadisch voor (bijvoorbeeld bij ziekte van een docent).
Het is in het kader van de concrete invulling van de kwt-uren ook goed om hier te vermelden dat we voor ons
gesprek met P en H een docent CKV op de gang ontmoetten die weinig enthousiast was over KWT. Haar vak wordt
door leerlingen en roosteraars vaak als 'reservevak' gebruikt, waardoor zij de KWT-uren binnen haar klassen vaak
ervaart als ophokuren van weinig gemotiveerde leerlingen. De gemotiveerde en actieve leerling komt immers
terecht bij de vakken van zijn eerste keus.
Rol mentor
De mentor controleert wekelijks of leerlingen zich hebben ingeschreven voor hun kwt-uren. Mochten leerlingen dit
niet gedaan hebben, dan kunnen ze door de mentor gesommeerd worden om dit alsnog te doen. Mochten ze het
daarna nog steeds nalaten, dan kan de mentor zelf hun uren invullen. Omdat de inschrijvingstermijn dan inmiddels
verlopen is, zullen de leerlingen voornamelijk in de randuren (bijvoorbeeld het eerste of het achtste uur) geplaatst
worden, iets dat ze uiteraard in de regel willen voorkomen. De mentor zal vooral in het begin van het schooljaar van
4HAVO en 4VWO leerlingen achter de broek moeten zitten. Veel leerlingen hebben zich de wekelijkse routine daarna
eigen gemaakt.
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Daarnaast kunnen leerlingen zich bij de mentor moeten verantwoorden voor zijn kwt-keuzes. De mentor kan met de
leerling in gesprek gaan over de specifieke invulling van de kwt-uren. Studieresultaten kunnen er immers toe nopen
om voor andere vakken in te schrijven dan nu het geval is. In uitzonderlijke gevallen zullen bepaalde uren in het
rooster voor een specifieke leerling gelabeld worden voor een bepaalde kwt-invulling, maar het uitgangspunt blijft
keuzevrijheid.
Roostering
De leerlingen schrijven zich wekelijks (deadline donderdag) in via een online programma (contactuurplanner). Op
vrijdag wordt dit vervolgens geëxporteerd naar Magister en komt het in het rooster te staan van de daaropvolgende
week. De roostering zelf geschiedt via E-plan. De leerlingen komen in de kwt-uren ook gewoon in Magister te staan;
de aanwezigheid kan op deze manier ook doorgegeven worden.
Elk kwt-uur heeft een maximum voor inschrijvingen. Zo kunnen vaklessen 26 tot 28 leerlingen aan, het OLC kan er 60
plaatsen en de ateliers van de kunstvakken moeten de inschrijving beperken tot 8. Ook is er een
scheikunde/biologielab beschikbaar voor experimenten, waarvoor de leerlingen zich moeten inschrijven. Hier is drie
uur per dag een TOA aanwezig. Overigens worden taalverrijkingsmodules gewoon als vak geroosterd: dit gaat dus
niet via kwt. Cambridge is op het Pierson een een regulier vak, als alternatief op Engels.
De roosteraars geven aan dat kwt hen geen extra werk heeft opgeleverd. Dit komt met name omdat zij bij de
jaarroostering er niet meer naar hoeven te streven om tussenuren zoveel mogelijk te voorkomen: deze kunnen nu
immers worden opgevuld met kwt-uren. De periode in de zomervakantie wordt hierdoor rustiger, maar de
schoolweken worden door de wekelijkse synchronisatie iets drukker. Deze twee verschuivingen zijn volgens de
roostermakers tegen elkaar weg te strepen.
Resultaten
De studieresultaten zijn na de invoering van kwt stabiel gebleven. Hier heeft de kwt waarschijnlijk dus geen
noemenswaardig effect op gehad. Wel zijn de leerlingen er content mee dat zij zelf hun uren in kunnen vullen. De
mening onder de docenten is tien jaar na invoering nog steeds verdeeld.
Rondleiding
De bovenbouw zit in een apart gebouw (nieuwbouw) van de rest van de school. Binnen het gebouw is veel sprake
van centrale ruimtes tussen de lokalen, waar de leerlingen hun kwt-uren kunnen invullen. Vanuit de omliggende
ruimtes (bijvoorbeeld kantoren) is er dan toezicht mogelijk. Ook het OLC ligt in zo’n centrale ruimte. Er zijn ook veel
kleineren werkkamers (studio’s) die door de leerlingen gereserveerd kunnen worden voor kwt.
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Bijlage 13: vragen ter voorbereiding op schoolbezoeken
Implementatie
Wat is de aanleiding geweest voor deze hervorming?
Waarom hebben jullie specifiek hiervoor gekozen?
Hoe hebben jullie het personeel betrokken bij de hervorming?
Hoe hebben jullie de leerlingen betrokken bij de hervorming?
Wat waren de reacties vanuit personeel, leerlingen en ouders?
Hebben jullie de hervorming in een keer schoolbreed ingevoerd of per cohort?
Praktijk
Wat zijn de positieve ervaringen met het systeem?
Wat zijn de negatieve ervaringen met het systeem?
Voor welke leerlingen werkt het systeem het beste?
Heeft de hervorming gevolgen gehad voor de roostering?
Heeft de hervorming gevolgen gehad voor de formatie?
Wat wordt er na de hervorming van de leerlingen verwacht?
Wat wordt er na de hervorming van de leerlingen verwacht?
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