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Samenvatting
In het kader van dit onderzoek naar de relatie tussen projectbeleving en projectopdrachten bij
O&O zijn er projectbelevingstesten afgenomen bij drie opeenvolgende projecten. Daarnaast zijn
er interviews afgenomen om meer kwalitatieve data te verzamelen over de beleving van
leerlingen. Als laatste zijn de projectopdrachten die door de leerlingen zijn uitgevoerd
geanalyseerd op verschillende aspecten. Met behulp van One-Way ANOVA is er gekeken of er
significante verschillen tussen de beleving van de leerlingen zijn en wat daar de oorzaken van
(kunnen) zijn.
In het onderzoek zijn geen kwantitatieve verschillen tussen de verschillende projecten
aangetoond maar zijn er wel met behulp van de kwalitatieve data mogelijke verbanden aan het
licht gekomen en zijn er factoren, zoals de duidelijkheid van de projectopdrachten en de
verhouding tussen ontwerp en onderzoek geïdentificeerd die van invloed zijn op de beleving van
de leerlingen.
Aan de hand van deze inzichten zijn een aantal aanbevelingen voor het schrijven van verdere
O&O opdrachten geformuleerd, zoals meer aandacht voor de opbouw over de jaarlagen heen
en het duidelijk integreren van het onderzoeken en het ontwerpen.
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1. Inleiding
1.1 Het vak Onderzoek & Ontwerpen
Onderzoek & Ontwerpen (O&O) is een relatief nieuw schoolvak waarbij projectmatig onderwijs
wordt aangeboden op de middelbare school. De overkoepelende doelstelling van het vak is het
trainen en ontwikkelen van acht competenties bij leerlingen waarbij teamwerk en zelfregulatie
(plannen en organiseren) centraal staan: (a) samenwerken, (b) plannen & organiseren, (c)
productgericht werken, (d) inventief zijn, (e) individueel werken, (f) procesgericht werken, (g)
doorzetten, en (h) kennisgericht werken (Expertisecentrum Technasium, 2009; Zie ook Bijlage
A). Het vak wordt in Nederland gegeven op Technasiumscholen. Om deze naam te mogen
dragen moet de school een predicaat van de Stichting Technasium hebben, elke vier jaar zijn er
audits om te controleren of de scholen het vak O&O naar behoren uitvoeren. Deze stichting is
ook verantwoordelijk voor de opleiding van technasium docenten, ontwikkeling van het
technasiumonderwijs en de borging van de kwaliteit (Technasium.nl., n.d.).
Het schooljaar op een Technasium wordt in vier perioden gedeeld van ongeveer acht weken,
tijdens deze perioden wordt telkens een project uitgevoerd. Deze projecten worden op de
volgende manier georganiseerd: De leerlingen worden verdeeld in groepen van 3 of 4 en zijn
tijdens een project opdrachtnemer van een opdrachtgever. De opdrachtgever is in de regel een
lokale ondernemer die een “probleem” heeft waar hij een oplossing voor wil, bijvoorbeeld het
gemeentelijke waterbedrijf dat elke zomer last heeft van groene soepvorming in een naburig
park. De docent functioneert tijdens dit project als coach en expert en is ondersteunend voor de
leerling maar geeft geen (strikte) leiding aan het proces van de leerlingen. Aan het eind van het
project is er een presentatie voor de opdrachtgever en er vindt een eindprocesbespreking met
de docent plaats. De leerlingen ontvangen vervolgens een cijfer voor het product per groep en
individueel een cijfer voor het proces (Stichting Technasium, 2004).

Het is belangrijk om te vermelden dat deze werkwijze nergens strikt is vastgelegd en verschilt in
nuances van school tot school. Zo worden er soms onderwijswedstrijden gebruikt om
opdrachten op te vullen waarbij er geen externe opdrachtgever is of worden er groepen van vijf
leerlingen gemaakt. In de Handreiking schoolexamen Onderzoek en ontwerpen havo/vwo van
SLO (Schalk, Bruning & Helmer, 2014) staat hier het volgende over: “Kennisdeling is in de
gemeenschap van de technasia gebruikelijk en kennis over het vak is daardoor continu in
ontwikkeling. Op basis van ervaringen die scholen opdoen, worden documenten bijgesteld en
worden nieuwe documenten ontwikkeld. (Schalk et al., 2014.

p. 6)” Dit heeft ook tot gevolg

dat nog veel informatie niet vastgelegd is in documenten of dat deze documenten achterlopen
op de huidige praktijk. De werkwijze zoals in dit onderzoek is omschreven geldt in ieder geval
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voor de scholen van de onderzoekers. Zo is het enige document dat op de website van Stichting
Technasium te vinden is dat stipuleert wat het technasiumonderwijs precies inhoudt is voor het
laatst bijgewerkt in 2006 en komt niet meer volledig overeen met wat de auteurs is verteld bij de
trainingen van die verzorgd waren door de stichting. De beschrijvingen die we hier geven gelden
in ieder geval voor de Technasia van de auteurs, daarnaast komt het overeen met de richtlijnen
die Stichting Technasium aandraagt via hun trainingen en voor zover daar spraken van is via de
website (Technasium.nl., n.d.). In het laatste jaarverslag van de stichting, 2014-2015, is tussen
de regels door eveneens dezelfde informatie te vinden.

1.2 O&O Projecten
Zoals eerder al kort vermeld wordt gedurende een project gewerkt met een opdracht die leidend
is voor zowel leerling als docent. Om grip te krijgen op het vak O&O is het belangrijk om stil te
staan bij de algemene opbouw en inhoud van deze opdrachten. De opdrachten worden aan het
begin van een project toegelicht door de opdrachtgever. Deze vorm van de presentatie zal
afhangen van de opdrachtgever en zijn probleem en heeft als zodanig geen vaste vorm. Wat
wel een vaste vorm heeft is het geschreven document (digitaal of print) dat aan de leerlingen
wordt gegeven bij aanvang van een project. Deze is standaard opgebouwd uit een zestal vaste
onderdelen waardoor de opdrachten een uniforme opbouw hebben 1:
1. Waar je werkt
2. Situatie
3. Opdrachtgever
4. Opdracht
5. Beroep en opleiding
6. Uitwerking opdracht
Deze opdracht wordt geschreven door een docent (in samenwerking met de opdrachtgever) en
gecontroleerd door Stichting Technasium of hij wordt direct door de stichting zelf geschreven.
De stichting hanteert hierbij de volgende uitgangspunten, zoals gestipuleerd in Format O&O
(Stichting Technasium, 2004):
●

De opdracht is gebaseerd op de beroepspraktijk.

●

De opdracht is uitdagend en aansprekend voor een leerling.

●

De opdracht bevat een levensecht en complex vraagstuk.

●

Er wordt een reëel eindproduct gevraagd.

●

De fasering past bij het werkproces van de beroepsbeoefenaar.

●

De specificaties zijn duidelijk.

1

Deze onderdelen zijn vastgelegd in mijnTechnasium 2.0, de digitale omgeving waarin de O&O projecten
worden geschreven.
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●

Er is ruimte voor differentiatie.

●

De opdracht is overdraagbaar opgesteld.

Doordat de opdrachten aan de bovenstaande eisen moeten voldoen is er minder nadruk op de
continuïteit in leerlijn en moeilijkheidsgraad. Hoewel er wordt gespecificeerd dat de opdrachten
“uitdagend” moeten zijn wordt er nergens in documenten van de stichting concreet vastgesteld
aan welk niveau de opdrachten in welk leerjaar of periode moeten voldoen. In het format
document van de stichting wordt er enkel verwezen naar “het niveau van de leerling”: “De
projecten voor Onderzoek en Ontwerpen zijn vanaf klas 1 volwaardig en complex op het niveau
van de leerling; er is geen opbouw van kleine en eenvoudige projectopdrachten naar grotere en
complexere opdrachten. (Stichting Technasium, 2004,

p. 4)” Samen met de grote verschillen

tussen beroepspraktijken zorgt dit ervoor dat projectopdrachten erg van elkaar kunnen
verschillen.

1.3 Onderwijskundige visie Technasiumonderwijs
Deze organisatie van het O&O onderwijs is opgezet door Stichting Technasium om een
leersituatie te creëren die overeenkomt met de onderwijsvisie die ze uitdraagt. Deze
onderwijsvisie is

gebaseerd op inzichten uit

recent

psychologisch onderzoek

naar

talentontwikkeling (Technasium.nl, n.b.). Het blijkt alleen moeilijk om duidelijk te krijgen wat hun
visie precies is en hoe ze deze onderwijskundig onderbouwen. Kort samengevat zijn zij ervan
overtuigd dat talent niet een gegeven factor is maar dat deze ontwikkeld wordt tijdens gerichte
oefening (deliberate practice; Ericson. 1993) en dat met name de duur en kwaliteit van oefening
doorslaggevend is bij het ontwikkelen van talent. Dit wordt op de website van Stichting
Technasium enkel onderbouwd met een citaat uit een artikel van Rikers (2009) (waar een
directe link naar wordt gegeven) en een verwijzing naar de deliberate practice theory van
Ericsson zonder bronvermelding. In het artikel van Rikers, dat gebaseerd is op zijn inaugurale
rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar onderwijspsychologie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam op vrijdag 27 februari 2009, maar dat nooit gepubliceerd is, geeft hij een
overzicht aan relevante literatuur die een link leggen tussen talentontwikkeling en “deliberate
practice”. De stijl van het artikel is anekdotisch zoals een rede betaamd. Inhoudelijk leunt hij
sterk op de “deliberate practice theory” van Ericson (1993; 1996) die hij onderbouwt met
verscheidene onderzoeken (e.g., Butterworth, 2001; Sitskoorn, 2006). De stichting gaat hier op
hun website (en nergens anders) niet verder op in en sluit af met de volgende zin: “Op het
technasium vinden we het belangrijk om talentontwikkeling als deliberate practice te zien.” Hoe
deze inzichten het format van O&O (Stichting Technasium, 2006) hebben gevormd blijft
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onduidelijk. Binnen het theoretische kader (paragraaf 2) bespreken we verder welke begrippen
een rol spelen in het Technasium onderwijs en ons onderzoek.

1.4 Aanleiding tot onderzoek Projectbeleving
In onze lespraktijken merkten we dat de verschillen in de opdrachten ook voor (grote)
verschillen in de beleving van de leerling per project kan zorgen. Dit is met name het geval bij
thematisch verschillende projecten, zoals opdrachten met de nadruk op ontwerp dan wel op
onderzoek, maar ook bij kleinere verschillen zoals de formulering van tussendoelen of het meer
open laten van de tussenstappen heeft hierop invloed. Deze verschillen uiten zich in motivatie,
concentratie, inzet en aanpak maar er is geen uitsluitende data over.
Doordat de rol van de docent tijdens het proces niet directief is maar faciliterend komt bijna alle
directie uit de opdracht. O&O wordt zodoende sterk gevormd door de projectopdrachten. Het is
van onschatbare waarde om meer inzicht te verkrijgen in de invloed van de opdracht op de
beleving van de leerling. Op basis van dit inzicht kunnen aanbevelingen over de opbouw,
formuleringen en de inhoud van de opdrachten worden gemaakt.

Onder Vakbeleving kunnen meerdere aspecten worden verstaan (Seinstra, 2014):
1. vakbeleving volgens een gestandaardiseerde vakbelevingstest met vier subcategorieën, te
weten ervaren plezier, ervaren moeilijkheid, ervaren interesse en ervaren nut,
2. waardering voor de docent,
3. waardering voor de gegeven lessenserie

In het geval van dit onderzoek richten we ons op wat de leerlingen vinden van de inhoud van de
O&O opdrachten. Daarom hebben we het over punt 1. Er wordt gebruikt gemaakt van de
gestandaardiseerde vakbelevingstest die ontwikkeld is door Martinot, Kuhlemeier en Feenstra
(1988).

Om de schaal van het onderzoek verder te beperken is het bij één tweede klas die O&O volgt
uitgevoerd. Daarbij zijn er projectbelevingstesten afgenomen bij drie opeenvolgende projecten.
De projectbelevingstest is afgeleid van een standaard vakbelevingstest en wordt later in dit
verslag verder toegelicht (paragraaf 4.3.1). Daarnaast zijn er interviews afgenomen om meer
kwalitatieve data te verzamelen over de beleving van leerlingen (paragraaf 4.3.2). Als laatste
zijn de projectopdrachten die door de leerlingen zijn uitgevoerd geanalyseerd op verschillende
aspecten (paragraaf 4.4). Met behulp van deze data is er gekeken of er significante verschillen
tussen de beleving van de leerlingen zijn en wat daar de oorzaken van (kunnen) zijn. Aan de
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hand van deze inzichten zijn een aantal aanbevelingen voor het schrijven van verdere O&O
opdrachten geformuleerd.
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2. Theoretisch kader
Om de drie opdrachten met elkaar te kunnen vergelijken moeten we gebruik maken van een
aantal begrippen uit relevante literatuur. De belangrijkste hiervan zijn zelfregulatie, constructieve
en destructieve frictie en projectbeleving.
Zelfregulatie wordt beschreven als het activeren en vasthouden van gedrag, gedachten en
emoties voor het behalen van doelen (Woolfolk, Hughea, & Walkup, 2013). Als leren de activiteit
is die wordt gereguleerd spreekt men over zelfregulerend leren (self regulated learning; SRL;
Martinez-Pons, 2002; Pintrich, 1995; Zimmerman, 2002). Dit proces wordt ontleed in vier
cyclische componenten: (a) analyseren van de taak, (b) het vastleggen van doelen en het
ontwikkelen van een strategie, (c) het uitvoeren van een strategie en (d) metacognitieve
controle (Woolfolk et al., 2013). Het laatste component, dat gaat over het aansturen van je eigen
leergedrag, is hierbij de cruciale stap die reflectie op eigen werkwijze en groei voor O&O
competenties mogelijk maakt. Het zelfregulerende vermogen wordt door drie factoren
beïnvloed: kennis, motivatie en volition (Corno, 1992; 1995). Zelfregulerende leerlingen hebben
namelijk kennis over zichzelf nodig, het onderwerp, de opdracht, strategieën om te leren en/of
strategieën om die kennis te verkrijgen. Ze hebben motivatie nodig om zichzelf in beweging te
zetten, dat kan intrinsieke motivatie zijn of externe doordat ze de waarde zien van waar ze naar
toe werken of wat ze behalen. De laatste factor volition duidt op het doorzettingsvermogen om
taakgericht te blijven; om de kansen om een doel te behalen te beschermen. Zo moet een
leerling zich beschermen tegen afleidingen en doorzetten in zijn gestelde doel. Bij de laatste
twee van deze factoren speelt de docent als coach bij O&O een belangrijke rol omdat deze in
de lessituatie de leerlingen daarin actief ondersteund. Het eerste component wordt echter
voornamelijk gevormd door de opdracht, omdat de docent zich niet inhoudelijk aanstuurt tijdens
het proces.
De O&O werkwijze is in principe ideaal voor het ontwikkelen van SRL doordat deze met name
kan worden bevorderd door leerlingen de vrijheid te geven om eigen keuzes te maken. Het is
hierbij cruciaal dat de leerlingen worden aangezet tot het zelf-evalueren en monitoren van hun
eigen werk en werkwijze (Woolfolk et al., 2013). In veel van de literatuur wordt ook besproken
hoe dit zelfregulerende leren stapsgewijs geïmplementeerd kan worden (Boekaerts, 2002;
Bolhuis & Voeten, 2001; Grossman & McDonald, 2008; Kostons 2010; Vermunt & Verloop,
1999; Woolfolk et al., 2013; Zimmerman, 2013), iets dat stichting Technasium bevestigt maar
niet concreet invult met een methode. Hierbij is het van belang dat het niveau van de leerling
goed ingeschat wordt zodat er niet te veel van hem wordt gevraagd op het juiste niveau.
Leerlingen hebben een beperkte werkgeheugen capaciteit, wanneer zij een complexe moeilijke
nieuwe taak uit moeten voeren hebben ze weinig tot geen capaciteit om hierop te reflecteren en
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te beoordelen (Kostons, 2010). Bij O&O wordt er in het samenstellen van de opdrachten geen
systematisch gebruik gemaakt van deze inzichten.
Dit kan ook uitgelegd worden met behulp van het concept van constructieve en destructieve
frictie. Het is namelijk zo dat wanneer leerlingen veel vrijheid wordt gegeven bij een taak die
beroep doet op veel zelfsturing en zij dit nog niet goed beheersen kan dit leiden tot destructieve
frictie in plaats van constructieve frictie (Vermunt & Verloop, 1999). Doordat er in één keer te
veel van leerlingen wordt gevraagd zien zij geen mogelijkheid om het gevraagde te bereiken, de
uitdaging sluit niet aan bij hun kennisniveau. Een andere manier waarop er destructieve frictie
kan ontstaan is wanneer de leerling te weinig wordt uitgedaagd en de volledige procedure (die
hij zelf al uit kan voeren) voor wordt gekauwd. Beide vormen van destructieve frictie kunnen zich
voordoen tijdens een O&O project en de kiem hiervan kan heel goed in de opdracht zitten.
De notie projectbeleving haakt in op de projectmatige opzet van O&O vak. Omdat leerlingen
tijdens O&O projectmatig werken over periodes van 8 tot 10 weken is de vakbeleving sterk
afhankelijk van het huidige project. De projectbeleving is hierbij dan ook een kleine aanpassing
van het begrip vakbeleving dat hierboven (paragraaf 1.4) is toegelicht.
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3. Onderzoeksvragen
1.

Hoe beïnvloeden projectopdrachten de vakbeleving bij O&O in een specifieke 2e
Technasium klas?
1.1.

Is er een kwantitatief verschil tussen de projectbeleving van de leerlingen bij de
verschillende projectopdrachten?
1.1.1.

Zijn de kwantitatieve verschillen uit 1.1. te verklaren aan de hand van
analyses van de projectopdrachten?

1.2.

Welke verbanden kunnen we herkennen tussen de kwalitatieve belevingen van
de leerlingen en de opbouw en inhoud van de projecten?

2.

Wat zijn op basis van de resultaten van ons onderzoek aanbevelingen voor de
inhoud/opbouw van de projectopdrachten?

Onze hypothese is dat projectbeleving per project verschillend zal zijn. Dit zou terug te vinden
moeten zijn in de scores per categorie en project. In de analysefase zullen we vervolgens deze
hypothese testen.
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4. Methode
4.1 Onderzoeksdoelgroep
Het onderzoek is uitgevoerd bij een 2e klas VWO op een Technasium school in midden
Nederland. In deze klas zitten 28 leerlingen, 16 jongens en 12 meisjes. Vanaf april 2016 zitten
er 27 leerlingen in de klas doordat één leerling de klas heeft verlaten. Al deze leerlingen zitten in
een Technasium klas en hebben vanaf de eerste klas het vak O&O gevolgd. Een van de
leerlingen is een doubleur en heeft dus een jaar meer ervaring dan de rest. Op 1 januari 2016
waren 22 leerlingen 13 jaar oud en 6 leerlingen 14 jaar.
Naast de projectbelevingstest zijn er vijf interviews afgenomen. De leerlingen die geïnterviewd
zijn komen uit dezelfde klas die de vragenlijst ook ingevuld heeft. Deze leerlingen hebben alle
drie de opdrachten meegedaan. Het niveau van de leerlingen is hetzelfde (VWO, 2 jaar O&O),
evenals de leeftijd (14 jaar). De 5 geïnterviewde leerlingen, zijn via een randomgenerator
(Excel) gekozen voor de interviews. De enige restrictie was dat er 3 jongens en 2 meisjes
geselecteerd moesten worden om een gelijke weerspiegeling van de klas te hebben.

4.2 Procedure
4.2.1 O&O projecten
Er zijn totaal drie O&O projecten uitgevoerd in het jaar 2015-2016. Na elk project is er een
projectbelevingstest afgenomen. Deze is geanonimiseerd ingevuld door de leerlingen. De drie
verschillende O&O projecten die zijn gedaan zijn: Yakult, TTA - Slimmer verlichten, en
Onderzoek

naar

de

waterkwaliteit

bij

Stadzicht.

De

eerste

twee

opdrachten

zijn

ontwerpopdrachten, terwijl Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzicht de focus heeft op
onderzoeken. Stichting Technasium wil in elk leerjaar een afwisseling van ontwerp- en
onderzoeksopdrachten (Stichting Technasium, 2004). In onderstaande alinea's wordt de inhoud
van de drie opdrachten beschreven zoals de leerlingen hem hebben gekregen. Zie Bijlage B
voor de complete opdrachten.

Opdracht 1: Een nieuw product voor Yakult
Dit project is geschreven door docenten in samenwerking met Yakult. De opdracht is een nieuw
product te ontwikkelen dat past bij de visie en uitstraling van Yakult. Het product moet een
mooie vorm hebben en er smaakvol uitzien. Daarnaast moet de verpakking er aantrekkelijk
uitzien voor de doelgroep en het product moet goed te vervoeren zijn naar de bedrijven die het
product gaan verkopen.
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De opdracht is opgedeeld in een aantal stappen:
1. Er moet een inventarisatie gedaan worden over de functional foods die op dit
moment in de winkel ligt, in wat voor categoriën deze in te delen zijn en wat de
gezondmakende eigenschappen zijn van functional foods en probiotica. Hiervan moet
een visueel overzicht gemaakt worden.
2. Er moet een brainstormsessie gedaan worden waarbij er rekening gehouden
moet worden met een aantal eisen die zijn opgesteld door de opdrachtgever, met als
doel ideeën te formuleren.
3. Van deze ideeën moeten er drie uitgewerkt worden en één daarvan
daadwerkelijk geproduceerd.
4. Er moet een sensorisch onderzoek (i.e., smaak-, geur- en waarnemingstesten)
uitgevoerd worden bij de doelgroep.
5. Als laatste moet er een commercial gemaakt worden voor bij het product.
Opdracht 2: TTA - Slimmer verlichten
Het project van Slimmer verlichten is onderdeel van de Technasium Top Award (TTA). Dit is
een wedstrijd waar alle tweede klassen op technasiumscholen van Nederland aan mee kunnen
doen. De opdracht is ook door de Stichting zelf geschreven en is te vinden in de werkplaats
(https://www.technasium.nl/project/tta-2016-slimmer-verlichten). De opdracht is een lichtconcept
te ontwikkelen voor een publieke ruimte, dat zich aanpast aan de behoefte van wat erop het
moment van de dag nodig is. Het lichtconcept vraag zowel om een uitgewerkt lichtbeeld als een
technisch lichtinstrument.
De opdracht is opgedeeld in de volgende stappen:
1. Er moet een visueel overzicht gemaakt worden waarbij lichtverspilling, lichthinder
en beperkte sociale- en verkeersveiligheid in kaart gebracht wordt voor drie
afgebakende regionale omgevingen.
2. Van de drie afgebakende omgevingen moet één afgebakende gekozen worden.
De keuze moet onderbouwd worden.
3. Er moet een lichtvisie bedacht worden waarin door woord en beeld wordt
aangegeven waar licht nodig is, hoeveel licht je op welk moment op welke plaats wilt
hebben en hoe dat licht tijdens de avond en de nacht verandert.
4. Uiteindelijk moet er een technische oplossing worden gemaakt en deze moet
uitgewerkt worden naar een technische prototype waarmee de werking gedemonstreerd
of toegelicht kan worden.
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Opdracht 3: Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzicht (Nat Schraalland)
Dit project is geschreven door docenten in samenwerking met Natuurmonumenten. Het project
is

daarnaast

ook

opgenomen

in

de

bibliotheek

van

het

Technasium

(https://www.technasium.nl/project/onderzoek-naar-de-waterkwaliteit-bij-stadzigt). Dit betekent
dat de opdracht goedgekeurd is en voldoet aan de eisen die de stichting Technasium stelt aan
een O&O opdracht. Elke school kan deze opdracht vinden en deze gebruiken.
De opdracht is om een onderzoeksrapport te maken naar de waterkwaliteit van de slootjes en
watergangen in de buurt van Stadzigt.
De opdracht bestaat uit de volgende stappen:
1. Er moet een visuele weergave komen van de verschillen van flora en fauna in
voedselrijk en voedselarm water.
2. Daarnaast moet er een visueel overzicht komen van de verschillende soorten
aan flora en fauna die op dit moment aanwezig is in en rondom de slootjes van Nat
Schraalland.
3. Er moet een onderzoeksplan opgesteld worden waaruit naar voren komt hoe je
kunt onderzoeken of het slootwater voedselarm of juist voedselrijk is.
4. Er moet een beleidsplan geschreven worden over de wateren waarin uiteengezet
wordt of er iets moet veranderen in en rondom het water om de gestelde doelstelling te
behalen.

4.2.2 Onderzoeksopzet
Er is een drieledig onderzoek gedaan waarbij erop drie verschillende manieren data is
verzameld. Ten eerste is er driemaal een projectbelevingstest afgenomen, daarna zijn de
interviews afgenomen bij een aantal leerlingen en als laatste zijn de projectopdrachten binnen
het theoretische kader geanalyseerd.
Er is hiervoor gekozen zodat er behoorlijk wat kwantitatieve data verzameld kan worden (met
behulp van de projectbelevingstesten) om vervolgens de gaten in te kunnen kleuren met behulp
van de kwalitatieve data (aan de hand van de uitkomsten uit de interviews en analyse van de
opdrachten).
Chronologisch bekeken is dus eerst drie keer de projectbelevingstest afgenomen. Hierbij is de
hele klas leerlingen gevraagd om de test in te vullen. Dit is telkens kort na het afronden van de
projecten van acht weken gebeurd, respectievelijk 26 oktober 2015, 11 januari 2016 en 20 juni
2016. De projectbelevingstest is afgenomen met behulp van Google Forms, hiermee konden we
ervoor zorgen dat de leerlingen alle stellingen in moesten vullen en dat de reacties op één
pagina verzameld werden. Elke subschaal zal een waarde krijgen tussen de 0 en de 4, waarbij
een hoge score beter is dan een lage score (zie ook 4.3). Vervolgens hebben we de resultaten
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van alle drie de projectbelevingstesten met elkaar vergeleken aan de hand van statistische
toetsen (zie 4.4). De vragenlijst is anoniem afgenomen om sociaal wenselijke antwoorden uit te
sluiten.
Omdat de tests alleen een score geven maar niet in beeld brengen waar die scores vandaan
komen hebben we na afloop van alle drie de projecten interviews afgenomen waarbij we een
aantal leerlingen (geselecteerd zoals in paragraaf 4.1 beschreven) hebben ondervraagd op 21
juni 2016. Dit was dus nadat alle drie de projecten door de leerlingen uitgevoerd waren. De
vragenlijst die voor het interview is gebruikt bestaat uit vergelijkende vragen over de drie
projecten waarbij de vragen ondergebracht kunnen worden in dezelfde categorieën die zijn
gebruikt bij de projectbelevingstesten. De interviews zijn opgenomen en vervolgens woordelijk
uitgeschreven. Tijdens de analyses zijn ze daarna aan de hand van tekstanalyse samengevat
(paragraaf 4.4.2 en 5.2).
Als laatste bron van data hebben we de drie projecten zelf onder de loep genomen maar
doordat hierbij geen instrumenten aan te pas zijn gekomen wordt dit besproken bij de analyse
en de resultaten (paragraaf 4.4.3 en paragraaf 5.3). In hoofdstuk 6 worden de uitkomsten van
deze drie instrumenten met elkaar vergeleken.

4.3 Instrumenten
4.3.1 Projectbelevingstest
Er is gebruik gemaakt van een vakbelevingstest die is gemaakt voor Wiskunde (Martinot, et al.,
1988). Deze vakbelevingstest gaat over hoe de leerlingen het project hebben ervaren en
bestaat uit vier verschillende categorieën: (a) angst & moeilijkheid (AM), (b) inzet & interesse
(II), (c) nut & relevantie (NR) en (d) plezier (P).
a. Angst & Moeilijkheid (AM)
Begrijpen leerlingen wat er in de lessen behandeld worden? Voelen ze zich zeker als een
docent een vraag stelt? Zijn ze vaak zenuwachtig?
Deze schaal heeft betrekking op de moeilijkheid en begrijpelijkheid van de stof. Een lage score
kan erop wijzen dat het vak als moeilijk wordt beschouwd, dat de opdrachten misschien niet
altijd even duidelijk is of dat de leerlingen te vrij wordt gelaten. Het zou kunnen wijzen op een
prestatiegerichte sfeer in de klas, waardoor leerlingen een hoge druk ervaren om het goed te
moeten doen. Of de lage score kan wijzen op het instructiegedrag van de docent. Dat de docent
niet goed genoeg aangeeft wat er wordt verwacht van de leerlingen, of wanneer iets goed of
fout is. Een hoge score kan erop wijzen dat het vak als makkelijk kan worden beschouwd of dat
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de leerlingen geen problemen ervaren bij het uitvoeren van opdrachten binnen het vak. Het zou
kunnen wijzen op een open en veilige sfeer in de klas waar alles bespreekbaar is.
b. Inzet & Interesse (II)
Vinden de leerlingen de opdrachten interessant? Zijn ze bereid om extra tijd en energie te
stoppen in het vak? Willen ze het vak volgen?
Deze schaal heeft betrekking op de inzet en interesse van de leerlingen voor het vak. Een lage
score op deze schaal zou erop kunnen wijzen dat er weinig beroep wordt gedaan op de leerling.
Dat ze niet het gevoel krijgen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de opdracht. Of het zou
kunnen wijzen dat de inspanning die de leerling moet leveren te groot is of dat de leerlingen het
gevoel hebben dat de docent negatieve verwachtingen heeft. Een hoge score op deze schaal
zou kunnen wijzen op een hoge inzet en interesse van de leerlingen. Dat de leerling graag het
vak wil volgen en dat ze geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die aan bod komen tijdens de
les.
c. Nut & Relevantie (NR)
Wat is de bruikbaarheid van het vak binnen en buiten de school? Hebben de leerlingen er iets
aan bij andere vakken of voor bij hun vervolgopleiding?
De schaal Nut & Relevantie heeft betrekking op hoe nuttig en relevant de leerling het vak of de
onderwerpen die behandeld worden vinden. Een lage score zou kunnen wijzen op dat de
leerlingen nog geen duidelijk toekomstbeeld hebben en dus niet weten wat ze later willen
worden of willen gaan studeren. Of dat de leerlingen niet zien wat je aan het vak hebt in relatie
met andere vakken. Een hoge score kan erop wijzen dat de leerlingen het nuttig vinden om de
vakken te volgen en dat ze het gevoel hebben dat wat ze doen ook relevant is voor een
opdrachtgever, de toekomst, hun eigen leven of dat van een ander, enz.
d. Plezier (P)
Vinden de leerlingen het leuk om bezig te zijn met het vak? Gaat de tijd snel voorbij? Gaan ze
met plezier naar de les?
Bij deze subschaal gaat het om de uiteindelijke waardering voor het vak. Een lage score voor
deze schaal zou erop kunnen wijzen op de dat de docent niet op een vriendelijke manier leiding
geeft of dat er geen duidelijke instructies gegeven worden. Het zou er ook op kunnen wijzen dat
de opdrachten niet uitdagend genoeg zijn voor de leerlingen.
Elke categorie bestaat uit acht vragen. Deze vragen zijn niet allemaal even toegankelijk voor het
vak O&O, daarom zijn de vragen herschreven (zie de groene vragen in Bijlage C).
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Voorbeeld 1:

Het interesseert mij niet zo wat er in de lessen wiskunde wordt verteld. → De
onderwerpen bij Onderzoek en Ontwerpen interesseren mij niet zo.
Voorbeeld 2:

Van ons boek wiskunde begrijp ik meestal niet zoveel. → Van de opdrachten van
Onderzoek en Ontwerpen begrijp ik meestal niet zo veel
Naast bovenstaande schalen willen we ook weten of de structuur van de les invloed heeft op de
projectbeleving van de leerling. Daarom is er een extra schaal toegevoegd: Structuur &
Overzicht (SO;zie de blauwe vragen in Bijlage C). Er is gekozen om de categorie Structuur &
Overzicht toe te voegen, omdat in tegenstelling tot traditionele vakken het werken in
projectvormen de basis van het vak is. De originele vragen bevatten deze onderwerpen niet
voldoende en door het toevoegen van deze categorie kan er toch gericht worden op de
competenties, die geschreven zijn door Stichting Technasium (Expertisecentrum Technasium,
2009). De vragen voor Structuur & Organisatie zijn gebaseerd op een deel van de competenties
van Stichting Technasium en deze gaan onder andere over samenwerking, structuur,
duidelijkheid van de opdracht en verantwoordelijkheid binnen de groepjes.
Deze vragen hebben dezelfde structuur als de originele vragen. Het extra toevoegen van deze
categorie heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de originele vakbelevingstest van
Martinot et al. (1988), aangezien elk onderdeel afzonderlijk wordt bekeken.
e. Structuur & Overzicht
Weten de leerlingen wat ze kunnen gaan doen aan waar ze aan toe zijn? Is de rolverdeling
duidelijk? Vinden de leerlingen dat ze voldoende structuur krijgen?
Deze schaal gaat voornamelijk over of de leerlingen weten wat ze kunnen gaan doen. Is de
opdracht duidelijk en is er structuur waar ze zich aan kunnen houden. Hebben ze het overzicht
over wat er allemaal moet gebeuren en hoe ze dit zouden kunnen doen.
Een lage score bij deze subschaal kan wijzen op dat de opdracht niet goed of te ingewikkeld
geformuleerd is. Of dat de samenwerking binnen het groepje niet goed geregeld is. Het zou ook
kunnen zijn dat de leerlingen niet goed het eindproduct in gedachten hebben en wat ze nodig
hebben om daar te komen. Een hoge score kan erop wijzen dat de leerlingen weten wat er van
de opdracht verwacht wordt, hoe ze dit kunnen indelen en wat ze moeten doen. Er is een goede
samenwerking en iedereen weet waar ze aan toe zijn.
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Elke categorie bestaat uit 8 items waarbij de leerlingen aangeven of ze het hier: (a) helemaal
oneens, (b) beetje mee oneens, (c) beetje mee eens of (d) helemaal eens zijn. Door de optie
neutraal weg te laten, worden de leerlingen gedwongen om een keuze te maken. Afhankelijk
van de vraag worden er resp. 0, 1, 3 of 4 punten toegekend per mogelijkheid. Hierdoor wordt er
voor de neutrale optie gecorrigeerd (Garland, 1991). Totaal kunnen er per categorie maximaal
32 punten behaald worden (8 vragen maal 4 punten) en 160 punten in het geheeld (5
categorieën van 32 punten). Per categorie en uiteindelijk per project kan er een gemiddelde
berekend worden tussen de 0 en 4 punten.

4.3.2 Interviews
Er is een vragenlijst ontworpen en als interview afgenomen bij een kleine groep leerlingen in het
kader van het onderzoek (zie Bijlage D). Doordat deze interviews met name zijn bedoeld om de
verschillen in beleving van de leerlingen tijdens de projecten in kaart te brengen zijn alle vragen
vergelijkend van aard.
De drie projecten die de leerlingen gemaakt hebben zijn verdeeld over een jaar. Het is
begrijpelijk dat de leerlingen de precieze inhoud van de projecten niet meer weten. Daarom is
ervoor gekozen om een telkens dezelfde algemene instructie te geven over wat het interview
behelst, maar ook kort over hoe de projecten ook al weer in elkaar zaten. Deze algemene
instructie is met zorg zo objectief mogelijk gemaakt om de respondenten niet te beïnvloeden.
De interviews werden afgenomen door een van de onderzoekers. Om ervoor te zorgen dat de
leerlingen eerlijke antwoorden gaven werd in de algemene instructie ook opgenomen dat het bij
dit interview gaat over de projecten en dat de antwoorden geen invloed hebben op de
werkhouding of het procescijfer van de leerling.
Het interview zal ongeveer 15 minuten duren en het gesprek wordt opgenomen. Het
interview zal gebruikt worden voor een onderzoek aan de Technische Universiteit van
Eindhoven en gaat over: projectbeleving. [...] Je antwoorden hebben geen enkele
invloed op je werkhouding of je procescijfer. Ik wil je dus vragen om zo eerlijk mogelijk
antwoord te geven. Het gaat bij dit interview niet over de prestaties van de klas of jouw
groep, maar om hoe jij zelf de projecten hebt ervaren.
Om de interviews te kunnen vergelijken met de projectbelevingstest zijn de vragen gebaseerd
op de vijf verschillende subschalen. Er is geprobeerd om alle subschalen even goed uit te
vragen. Daarnaast zijn de vragen zo opgesteld zodat de verschillen tussen de projecten
uitgevraagd kunnen worden.
De eerste paar vragen gaan over de Plezierbeleving van de respondenten. Dit omdat dit de
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“eenvoudigste” categorie is die de leerlingen vaak goed kunnen beantwoorden. Hierin wordt
vastgesteld hoe de leerling de projecten in vergelijking met elkaar rangschikt naar orde van
plezierbeleving en waarom hij deze zo heeft beleefd. Naast dat dit belangrijke informatie is voor
het beantwoorden van de onderzoeksvragen helpt dit respondenten verder om hun ervaringen
van het afgelopen jaar omhoog te halen en zo voor te bereiden op de verdere, wat moeilijkere
vragen.
We hebben drie projecten gedaan dit jaar, welke van deze drie vond jij het leukst? Welke
vond jij het minst leuk? Als je terugdenkt aan de verschillende projecten, zijn er dan
dingen die je leuk vond bij alle drie?
De vragen die daarna volgen behandelen op eenzelfde manier de andere categorieën om zo
een compleet beeld te krijgen van de belevingen van de leerlingen en zijn beeld van de
oorzaken daarvan. De vraag voor Angst & Moeilijkheid is gericht op moeilijkheid. Hier is voor
gekozen omdat die makkelijker is voor de leerlingen om te rangschikken dan bijvoorbeeld mate
van inzet of relevantie. De verdiepende vraag is gericht om erachter te komen wat onderdeel in
een project het nu moeilijk moeilijk of makkelijk maakt.
Welk van deze projecten vond je het moeilijkst en makkelijkst? Wat was daar dan
moeilijk en makkelijk aan?
Bij Inzet & Interesse is er gekozen om te vragen naar hard werken. Leerlingen werken harder
voor projecten als het project zich interesseert of als de inzet goed is (Harackiewicz et al.,
2000).
Voor welk project heb je het hardst gewerkt en voor welke het minst? Waardoor kwam
dat?
Voor de vraag Nut & Relevantie is direct gevraagd naar nut. Deze vraag is bewust vrij open te
interpreteren zodat er ook een beeld gevormd kan worden over wat de leerling als nuttig
ervaart.
Welke projecten vond je nuttig om te doen/welke niet/ waarom? Wat maakte het nuttig?
Voor de laatste subschaal: Structuur & Overzicht is er gekozen voor een vraag die gericht is
op weten wat de leerlingen moeten doen. Als het overzicht er is of er is een duidelijke structuur
bij de leerlingen of in de opdracht, dan weet de leerling vaak goed wat er gebeuren moet.
Bij welk project wist je het beste wat je moest doen? Waar jij en je teamgenoten tijdens
de lessen mee aan de slag moesten? Hoe kwam dat?
Naast de opdrachten kunnen de wisselende projectgroepen ook een grote invloed hebben op
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de verschillende subschalen. Daarom zijn er ook een aantal vragen in het interview opgenomen
om te polsen of de beleving van de leerling beïnvloed is door zijn groepservaringen. Deze
vragen zijn algemeen gesteld om de respondent niet te sturen naar een “gewenst” antwoord.
Je hebt bij alle projecten in een groepje samengewerkt, hoe was dat? In hoeverre
merkte je verschillen tussen die groepen? Kan je beschrijven hoe het samenwerken ging
in die verschillende groepen?
De gehele vragenlijst is te vinden in Bijlage D en de afgenomen interviews in Bijlage E.

4.4 Analyse
4.4.1 Projectbelevingstest
De gegevens van de projectbelevingstest worden opgeslagen in een Google Sheets bestand.
Vervolgens is Excel gebruikt om de gegevens te analyseren. Per vraag kan er 0, 1, 3 of 4
punten gekregen worden. De helft van de vragen zijn negatief geformuleerd. In de analyse is de
antwoordschaal hiervoor gespiegeld, zodat de punten iets kunnen zeggen over de verschillende
subschalen zoals besproken in paragraaf 4.3. Per project is zowel het gemiddelde, de
standaardafwijking, het minimum en het maximum bepaald voor elke subschaal. Per subschaal
is ook een histogram gemaakt, waarbij alle vragen al zijn gecorrigeerd zodat een hoge score
positief is voor de subschaal en een lage score negatief. Om de betrouwbaarheid voor de score
te bepalen is cronbach’s alpha gebruikt. Deze is berekend per subschaal. Wanneer de α kleiner
is dan 0,6, wordt de vraag die de meeste negatieve invloed heeft op de alpha verwijderd.
Hiermee wordt stapsgewijs doorgegaan tot alpha groter is dan 0,6. Een lage cronbach’s alpha
houdt in dat de vragen waarschijnlijk niet hetzelfde concept meten en hierdoor is de vragenlijst
dus niet betrouwbaar (Cronbach, 1951). Door deze vragen te verwijderen wordt er een
vragenlijst gecreëerd dat wel betrouwbaar is. De stellingen die worden verwijderd kunnen per
project verschillen.
Aangezien er drie projecten zijn en we willen toetsen of de gemiddelden van deze groepen
gelijk zijn aan elkaar gebruiken we one-way ANOVA (Tabachnick, Fidell & Osterlind, 2001). Als
nulhypothese stellen we dat de projecten gelijk zijn aan elkaar, met een alpha van 0,05. Dit is
gedaan voor de gehele vragenlijst als wel de subschalen per project.

4.4.2 Interviews
Ten behoeve van de analyse zijn de vijf afgenomen interviews in eerste instantie integraal
opgeschreven. Om de reacties van de verschillende respondenten overzichtelijk bij elkaar te
brengen zijn ze vervolgens opgenomen in een tabel; de vragen in de regels en de antwoorden
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van de responden in de kolommen. Daarnaast zijn de antwoorden en de vragen samengevat en
als zodanig opgenomen in eenzelfde tabel om de analyse te vergemakkelijken, hierbij zijn de
oorspronkelijk gegevens niet verwijderd maar steeds beschikbaar geweest ten behoeve van een
volledige analyse (zie Bijlage E en F).
Aan de hand van dit overzicht zijn er verschillende sorteringen van de gegevens gemaakt zoals
top dries om te kijken of er patronen te ontdekken waren. Met behulp van deze analyses is er
vervolgens gekeken of de patronen die zichtbaar werden qua gelijkenis en verschillen op
eenzelfde manier onderbouwd waren door de verschillende respondenten of dat het slechts
schijnbare gelijkenissen waren. Op deze manier is er gekeken of de beleving van de
verschillende respondenten door dezelfde factoren zijn beïnvloed op eenzelfde manier.
Doordat alle interviews af zijn genomen door J. van Schaik zijn de analyses in eerste instantie
door S. Vriend uitgevoerd om een zo objectieve kijk op de resultaten mogelijk te maken. In een
later stadium zijn de analyses samen besproken en geëvalueerd.

4.4.3 Projectopdrachten
Voor de analyse van de projectopdrachten is in eerste instantie dezelfde strategie gebruikt als
bij de interviews. Doordat de opdrachten opgebouwd zijn uit dezelfde verplichte secties zijn de
opdrachten in een tabel opgenomen waar in de regels de verschillende secties zijn opgenomen
en in de kolommen de drie verschillende opdrachten. Aan de hand hiervan zijn de meest
opvallende vorm verschillen bepaalt en zijn de secties van de verschillende opdrachten met
elkaar vergeleken (zie bijlage G).
Daarnaast is er een kwantitatieve en tekstuele analyse van de verschillende opdrachten
gemaakt die in kaart heeft gebracht hoeveel woorden en hoeveel “niet alledaagse woorden” en
vaktaal er in de opdrachten voorkomt. Dit laatste is door beide onderzoekers gedaan waarbij ze
ieder een lijst hebben gemaakt door de opdrachten door te lopen. Vervolgens zijn de lijsten die
hiermee ontstonden met elkaar vergeleken en samengevoegd om een goede consensus te
krijgen. De unieke “niet alledaagse woorden” zijn geteld, dus wanneer hij een van de woorden
meerdere keren voorkwam in dezelfde opdracht is hij slechts één keer meegeteld.
Ten derde is er gekeken naar hoe de opdrachten opgebouwd zijn door te kijken naar de
opdracht, de deelopdrachten, de afronding van de opdracht en de specificaties daarvan. Dit kon
vrij gemakkelijk doordat de opdrachten uit standaard onderdelen opgebouwd zijn. Deze analyse
is met name vergelijkend uitgevoerd om de overeenkomsten en verschillen tussen de
opdrachten in kaart te brengen.
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5. Resultaten
5.1 Projectbelevingtest
Opdracht 1: Yakult
Per subschaal is een histogram gemaakt (Figuur 1). Het aantal punten per vraag is uitgezet
tegen de aantal leerlingen die dit hebben aangegeven. In subparagraaf 4.3.1 is te vinden waar
op een lage score op kan wijzen. Opvallend in onderstaand histogram is vraag 21: “In mijn vrije
tijd doe ik wel eens spelletjes die iets met Onderzoek en Ontwerpen te maken hebben.” In
vergelijking met de andere vragen binnen deze subschaal geven veel leerlingen aan negatief
tegenover deze stelling te staan. De rest van de histogrammen zijn te vinden in Bijlage H.

Figuur 1: Histogram voor de subschaal Inzet & Interesse voor het project Yakult. Verticale as is het aantal
leerlingen en op de horizontale as is het aantal punten dat gehaald kon worden per vraag.

Het gemiddelde per subschaal, de standaardafwijking, het minimum en het maximum en de
cronbach’s alpha zijn verzameld in Tabel 1.
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Tabel 1: Het gemiddelde, standaardafwijking, minimum, maximum en cronbach’s alpha per subschaal
voor het project Yakult.

Subschalen

gemiddelde

stdev

min

max

cronbach’s alpha

Plezier

3,19

0,46

2,29

3,68

0,73

Angst & Moeilijkheid

3,05

0,43

2,18

3,61

0,78

Inzet & Interesse

2,42

0,42

1,57

3,00

0,74

Nut & Relevantie

2,41

0,82

1,14

3,54

0,74

Structuur & Overzicht

2,64

0,27

2,39

3,21

0,84

Totaal

2,74

0,61

1,14

3,68

0,90

Het meest opvallend aan deze tabel is de subschaal Nut & Relevantie. De hoge
standaardafwijking geeft aan dat er een groot verschil is tussen wat de leerlingen vinden over
Nut & Relevantie. Ondanks dit grote verschil is cronbach’s alpha wel groter dan 0,6 en is het
dus een betrouwbare vragenlijst.
Opdracht 2: TTA - Slimmer verlichten
In totaal hebben 27 leerlingen de projectbelevingstest gedaan voor TTA - Slimmer verlichten. Dit
komt doordat één van de leerlingen op het tijdstip van van afname afwezig was. Aangezien er
met gemiddelden wordt gerekend heeft dit verder geen invloed gehad de resultaten. In Tabel 2
is te zien dat voor het project TTA - Slimmer verlichten, de subschaal Plezier niet betrouwbaar is
(cronbach’s alpha is kleiner dan 0,6). Om deze toch betrouwbaar te maken zijn er een aantal
vragen stapgewijs verwijderd. Dit zijn vraag 19, 23, 24 en 39. Hierdoor is cronbach’s alpha
verhoogd naar 0,63 (zie Tabel 3). Opvallend is de standaardafwijking en het minimum behoorlijk
veranderd zijn door het verwijderen van de stellingen. Dit komt waarschijnlijk omdat er 4 van de
8 vragen zijn verwijderd.
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Tabel 2: Het gemiddelde, standaardafwijking, minimum, maximum en cronbach’s alpha per subschaal
voor het project TTA - Slimmer verlichten. Cronbach’s alpha voor Plezier is hier kleiner dan 0,6.

Subschaal

gemiddelde

stdev

min

max

cronbach’s alpha

Plezier

3,34

0,44

2,33

3,78

0,43

Angst & Moeilijkheid

3,00

0,38

2,37

3,63

0,66

Inzet & Interesse

2,52

0,39

1,70

3,15

0,74

Nut & Relevantie

2,54

0,64

1,41

3,41

0,74

Structuur & Overzicht

2,72

0,28

2,37

3,33

0,85

Totaal

2,82

0,54

1,41

3,78

0,81

Tabel 3: Het gemiddelde, standaardafwijking, minimum, maximum en cronbach’s alpha per subschaal
voor het project TTA - Slimmer verlichten. Bij verwijderd is aangegeven welke vragen verwijderd zijn om
tot een cronbach’s alpha te komen die groter is dan 0,6.

Subschaal

gemiddelde

stdev

min

max

cronbach’s
alpha

verwijderd

Plezier

3,44

0,15

3,22

3,63

0,63

19, 23, 24, 39

Angst & Moeilijkheid

3,00

0,38

2,37

3,63

0,66

Inzet & Interesse

2,52

0,39

1,70

3,15

0,74

Nut & Relevantie

2,54

0,64

1,41

3,41

0,74

Structuur & Overzicht

2,72

0,28

2,37

3,33

0,85

Totaal

2,84

0,51

1,41

3,63

0,81

Opdracht 3: Nat Schraalland
Bij de analyse van de resultaten bleek dat één van de leerlingen alleen maar het antwoord
helemaal mee oneens heeft ingevuld voor alle 40 vragen. Aangezien de vragen wisselend
negatief dan wel positief zijn gesteld, kan er geconcludeerd worden dat deze scores niet naar
waarheid zijn ingevuld. Daarom zijn deze scores verwijderd uit de dataset.
Ook bij het project van Nat Schraalland waren er subschalen die een cronbach’s alpha kleiner
dan 0,6 had. Plezier en Angst & Moeilijkheid hadden respectievelijk een alpha van 0,53 en 0,39
(zie Tabel 4). Deze zijn verhoogd door de vragen 39, 12, 15 en 29 weg te laten (zie Tabel 5).
Opvallend is dat vraag 39 opnieuw verwijderd is, net als in het project TTA - Slimmer verlichten.
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Tabel 4: Het gemiddelde, standaardafwijking, minimum, maximum en cronbach’s alpha per subschaal
voor het project Nat Schraalland. Cronbach’s alpha voor Plezier en Angst & Moeilijkheid is hier kleiner
dan 0,6.

Schubschaal

gemiddelde

stdev

min

Max

cronbach alpha

Plezier

3,39

0,29

2,74

3,74

0,53

Angst & Moeilijkheid

3,20

0,36

2,48

3,85

0,39

Inzet & Interesse

2,36

0,57

1,41

3,19

0,64

Nut & Relevantie

2,56

0,66

1,44

3,37

0,84

Structuur & Overzicht

2,67

0,34

2,04

3,19

0,71

Totaal

2,84

0,61

1,41

3,85

0,83

Tabel 5: Het gemiddelde, standaardafwijking, minimum, maximum en cronbach’s alpha per subschaal
voor het project Nat Schraalland. Bij verwijderd is aangegeven welke vragen verwijderd zijn om tot een
cronbach’s alpha te komen die groter is dan 0,6.

Subschaal

gemiddelde

stdev

min

max

cronbach’s
alpha

Verwijderd

Plezier

3,49

0,16

3,19

3,74

0,67

39

Angst & Moeilijkheid

3,30

0,28

3,07

3,85

0,71

12, 15, 29

Inzet & Interesse

2,36

0,57

1,41

3,19

0,64

Nut & Relevantie

2,56

0,66

1,44

3,37

0,84

Structuur & Overzicht

2,67

0,34

2,04

3,19

0,71

Totaal

2,87

0,63

1,41

3,85

0,83

Vergelijking projecten
Nu de gemiddelde van alle projecten per subschaal bekend is, kunnen deze met elkaar
vergeleken worden. In Figuur 2 zijn de deze scores te zien in een radar weergeven. Opvallend
is dat er vrij weinig verschil is tussen de verschillende projecten. Bij Angst en Moeilijkheid scoort
het Nat Schraalland net iets hoger. Dit zou kunnen komen doordat dit het laatst project is en dat
de leerlingen meer vertrouwen hebben gekregen in hun eigen kunnen ten opzichte van het vak
O&O. Daarnaast valt op dat Yakult weer niet iets lager scoort ten opzichte van de rest van de
projecten.
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Figuur 2: Gemiddelde score van de projectbeleving per schaal en per project.

Om de verschillende projecten en de subschalen met elkaar te vergelijken en te onderzoeken of
er een significant verschil is tussen de projecten is one way ANOVA gebruikt (zie subparagraaf
4.4.1). De eerste stap is het vergelijken van de uitkomsten van de drie projectenbelevingstesten
met elkaar. In Tabel 6 is te zien dat de F (0,17) kleiner is dan F critical (3,08), met een P-waarde
groter dan 0,84. Dit betekent dat er weinig variantie is tussen de groepen en dat we H0 niet
verwerpen en dat er dus inderdaad geen verschil is tussen de verschillende projecten.
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Tabel 6: ANOVA tabel van de drie verschillende projecten.
SAMENVATTING
Groepen

Aantal

Som

Gemiddeld

Varianti
e

Yakult

40

109,68

2,74

0,38

TTA

36

99,96

2,78

0,27

Nat Schraalland

36

101,59

2,82

0,41

Kwadrantensom

Vrijheidsgraden

Gemiddeld
e
kwadraten

F

P-waarde

Kritische
gebied van
F-toets

Tussen groepen

0,12

2

0,06

0,17

0,84

3,08

Binnen groepen

38,53

109

0,35

Totaal

38,65

111

Variantie-analyse

Bron van variantie

Om te controleren of dit ook geldt voor de verschillende subschalen is er ook hiervoor ANOVA
gebruikt. Opnieuw stellen we als hypothese dat er geen verschil is tussen de verschillende
subschalen binnen de projecten. Uit de gegevens van Tabel 7 blijkt dat de nulhypothese niet
verworpen mag worden. De F-waarde ligt dicht in de buurt van 1 en is kleiner dan het kritische
gebied van F en de P-waarde is niet kleiner dan 0,05.
Tabel 7: F- en P-waarde inclusief Kritische gebied van de F-toets van de ANOVA tabellen.
Subschaal

F

P-waarde

Kritische gebied van F-toets

Plezier

1,53

0,25

3,63

Angst & Moeilijkheid

0,92

0,41

3,55

Inzet & Interesse

0,22

0,81

3,47

Nut & Relevantie

0,09

0,92

3,47

Structuur & Overzicht

0,11

0,89

3,47
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5.2 Interviews
Als we uit de antwoorden van de vijf respondenten de verschillende top drieën halen ontstaan
de onderstaande lijstjes (Tabellen 8, 9, 10 en 11). In eerste oogopslag is dan duidelijk te zien
dat niet alle antwoorden even makkelijk te vangen zijn in de vorm van een top drie. Bij de
schalen plezier, moeilijkheid en in mindere maten overzicht werkt dit nog. Bij de schalen nut en
inzet is het duidelijk dat de informatie niet makkelijk op die manier gepresenteerd kan worden.
Zodoende worden eerst de plezier, moeilijkheid en overzicht schalen inhoudelijk behandeld aan
de hand van de top drieën, waarna de resultaten van de andere twee schalen op een andere
manier behandeld worden.
De schalen en de top drie ranglijsten
Bij de vragen over plezier zijn alle drie de projecten doorgevraagd. Hiervoor is gekozen om het
als geheugenopfrisser te laten werken. Hierdoor is op deze schaal verreweg de meeste
kwalitatieve data verzameld over factoren die de beleving beïnvloeden en zijn alle drie de
projecten in de top drie voorzien van een onderbouwing door de respondenten.
Bij alle andere schalen behalve plezier is de respondenten gevraagd welk project zij het meest
dan wel het minst waarderen op de schaal. Het project dat niet genoemd is heeft op die manier
de middelste plek in de top drie gekregen. De respondenten hebben gemotiveerd waarom zij de
projecten het meest dan wel het minst waarderen. Doordat de vragen zo gesteld zijn is er
minder data vergaard over de motiveringen van leerlingen per project maar hebben we wel
factoren die een rol spelen bij de beleving van de desbetreffende schalen vergaard. De
interviews zijn als geheel opgenomen in bijlage E. In bijlage F zijn de analyses van de
interviews terug te vinden.
Plezier
Tabel 8: Top drie van projecten gerangschikt op volgorde van plezier door de vijf respondenten. Op 1 het
plezierigste project.
Top 3

R1

R2

R3

R4

R5

1

Yakult

Yakult

Yakult

Yakult

Nat Schraalland

2

Nat Schraalland

Nat Schraalland

Slimmer Verlicht

Slimmer Verlicht

Slimmer Verlicht

3

Slimmer Verlicht Slimmer Verlicht

Nat Schraalland

Nat Schraalland

Yakult

Note. R is respondent
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Nr. 1: Yakult
Bij de plezierbeleving van de vijf respondenten is duidelijke consensus te vinden wat betreft de
projectopdrachten maar ook de redengeving. Zo is door vier van de vijf respondenten Yakult
verkozen tot het leukste project en alle vier geven ze aan dat hetzelfde onderdeel van de
opdracht het leukste is, namelijk het maken van een product (in dit geval voor Yakult). De vijfde
respondent heeft in retrospect het minste plezier gehad bij de Yakult opdracht, de redevoering
hiervoor gaat in op persoonlijke interesse en het gebrek daaraan bij de Yakult projectopdracht.
Daarnaast geeft de respondent wel aan dat het leukste onderdeel aan de opdracht het maken
van het product was.

Nr. 2: Nat Schraalland
Nat Schraalland is als tweede geëindigd in de algemene top drie op een haarlengte afstand van
Slimmer verlichten. Bij de vragen over plezierbeleving is Nat Schraalland twee keer op de
tweede plek gewaardeerd en één keer op de eerste, twee respondenten hebben er het minste
plezier beleeft. De Slimmer verlichten opdracht heeft in vergelijking bijna dezelfde waarderingen
gekregen op de eerste plaats notering na.
Wanneer je gaat kijken wat bij de Nat Schraalland opdracht als plezierig is beleefd dan noemen
vier van de vijf respondenten het praktische onderzoek dat nodig was voor deze opdracht
waarbij de leerlingen zelf water konden halen wat ze moesten testen op samenstelling. Twee
respondenten hebben aangegeven dat ze het ook erg leuk vonden om conclusies uit dit
onderzoek te trekken en daarmee de oplossing te onderbouwen.
Wanneer de respondenten werd gevraagd wat ze niet leuk vonden aan de opdracht werd er
driemaal, in verschillende verwoordingen gezegd dat het te veel onderzoek was en dat er
daardoor ook veel geschreven moest worden.

Nr. 3: Slimmer verlichten
De tweede opdracht van het jaar werd door geen van de respondenten als leukste project
ervaren, door drie respondenten is het op de tweede plaats geëindigd en voor twee als derde.
De redevoeringen vertonen hier ook gelijkenissen maar lopen ook uiteen. Zo noemen drie
respondenten dat als minder/niet leuk de hoeveelheid van onderzoek en het verslag dat daar bij
hoorde. Vier van de respondenten vonden het ontwerpen en het bouwen het leukste onderdeel
van deze opdracht, hoewel één van die respondenten hier geen tijd voor had gevonden.
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Alle drie
Bij het vragen naar leuke en minder leuke onderdelen van alle drie de opdrachten kwamen de
respondenten tot dezelfde inzichten als bij de verschillende opdrachten. Zo noemen vier
respondenten letterlijk als leuk onderdeel het werken met de handen, een duidelijk product
maken en/of ontwerpen. Als minder leuk onderdeel noemen ook vier respondenten het
onderzoeken dan wel het verslag maken dat daar direct uit volgt.
Moeilijkheid
Tabel 9: Top drie van projecten gerangschikt op volgorde van moeilijkheidsgraad door de vijf
respondenten. Op 1 het moeilijkste project.
Top 3

R1

R2

R3

R4

R5

1

Yakult

Slimmer Verlicht

Slimmer Verlicht

Slimmer Verlicht

Slimmer Verlicht

2

Slimmer Verlicht

Nat Schraalland

Nat Schraalland

Nat Schraalland

Yakult

3

Nat Schraalland

Yakult

Yakult

Yakult

Nat Schraalland

Note. R is respondent

Nr 1: Slimmer verlicht
Wat opvalt is dat vier van de respondenten Slimmer verlicht opgeven als het moeilijkste project,
in de redengeving komen verschillende verhalen naar boven, twee respondenten gaan in op de
moeilijkheid van de theorie die nodig was voor de opdracht terwijl een derde min of meer
hetzelfde zegt door uit te leggen dat het lang duurde voordat ze de opdracht begrepen. De
vierde wist geen redenen te bedenken.

Nr. 2: Nat Schraalland
Door twee respondenten is duiding gegeven aan de moeilijkheid van de Nat Schraalland
opdracht. Deze vonden dit project het makkelijkst. De redengeving verschilt van elkaar en heeft
allebei weinig betrekking op de projectopdracht, één respondent geeft aan dat het groepswerk
goed ging waardoor de opdracht niet moeilijk was en de andere respondent geeft aan dat hij
voorkennis uit het kennisgebied van de opdracht had.

Nr 3: Yakult
Drie van de geïnterviewde geven aan dat Yakult het makkelijkste project was, één daarvan gaf
aan dat dit kwam doordat de opgave leuk was, een ander zag de oorzaak in de kleine
hoeveelheid eisen die in de opdracht werden gesteld en de laatste gaf aan dat dit kwam doordat
de opdracht redelijk oppervlakkig bleef. De respondent die de opdracht als het moeilijkste heeft
ervaren schrijft dit toe aan de hoeveelheid opdrachten hoewel hij dit ook in diezelfde zin leuk
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noemt, dit geeft aan dat hij/zij het moeilijkheidsniveau als een leuke uitdaging heeft beleefd en
niet als frustrerend.

Overzicht
Tabel 10: Top drie van projecten gerangschikt op volgorde van overzicht door de vijf respondenten. Op 1
het overzichtelijkste project.
Top 3

1

R1

R2

R3

R4

R5

Slimmer verlichten

Yakult & Nat

& Nat Schraalland

Schraalland

Yakult

Nat Schraalland

Nat Schraalland

Yakult

Slimmer Verlicht

Slimmer Verlicht

Slimmer Verlicht

Slimmer Verlicht

2
3

Note. R is respondent

Bij het bekijken van de top drie die is samengesteld aan de hand van de antwoorden van de
respondenten over de mate van overzicht die ze tijdens de projecten hadden valt met name op
dat vier van de vijf respondenten aangeven dat ze bij slimmer verlichten het minste overzicht
hadden. In de redeneringen van de leerlingen komen dezelfde motieven naar voren, namelijk
drie van hen geven aan dat de opdracht onduidelijk of ingewikkeld was en de vierde geeft iets
soortgelijks aan namelijk dat ze in het begin heel veel moeite hadden om te bepalen wat ze
wilden doen. Een respondent geeft aan dat Slimmer verlichten en Nat Schraalland het
overzichtelijkst ware, wat opvalt bij zijn argumenten is dat dit door groepssamenwerking tijdens
de projecten kwam.
Als meest overzichtelijk project wordt Nat Schraalland vier keer genoemd. De respondenten
noemen het een duidelijke opdracht met een duidelijk omschrijving. Yakult wordt ook twee keer
genoemd als duidelijk opdracht en één respondent voegt daaraan toe dat het bedrijfsbezoek
aan het begin van het project hierbij geholpen heeft.
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Inzet
Tabel 10: Top drie van projecten gerangschikt op volgorde van inzet door de vijf respondenten. Op 1 het
project waar ze het hardst voor gewerkt hebben.
Top 3

R1

R2

R3

R4

R5

Yakult &
1

Geen verschil

Slimmer Verlicht

Geen verschil

Nat Schraalland

Nat Schraalland

2

Geen verschil

n.v.t.

Geen verschil

Yakult

Yakult

3

Geen verschil

Nat Schraalland

Geen verschil

Slimmer Verlicht

Slimmer Verlicht

Note. R is respondent

Bij de antwoorden van de respondenten over hun inzet bij de project valt met name op dat ze
het moeilijk vinden om hier specifieke beweegredenen aan te dragen of dat deze persoonlijk
zijn. De invloed van de groep wordt drie keer genoemd maar die kan zowel positief als negatief
zijn, één respondent omschrijft precies dat, terwijl er één aanhaalt hoe zijn groepsgenoten
weinig deden wat hem demotiveerde en de laatste geeft aan dat het harde werken van
groepsgenoten er voor zorgde dat hij harder ging werken. Twee van de respondenten hebben
ook geen verschil beleeft in hun inzet, terwijl één derde dit slechts schoorvoetend uitlegt dat hij
bij het laatste project weinig heeft gedaan doordat de opdracht zo simpel was. De twee
respondenten die wel een duidelijk rangschikking kunnen geven hebben toevalligerwijs dezelfde
volgorde, hun redenen liggen ver uit elkaar. Bij één van hen heeft het met de groep te maken
terwijl de ander zich simpelweg wel of niet interesseerde in de materie van de opdrachten.
Nut
Tabel 11: Top drie van projecten gerangschikt op volgorde van perceptie van nut door de vijf
respondenten. Op 1 het project dat ze als het nuttigst hebben beleefd.
R1

R2

R3

R4

R5

1

Geen voorkeur

Yakult

Geen voorkeur

Slimmer Verlicht

Nat Schraalland

2

Geen voorkeur

Slimmer Verlicht

Geen voorkeur

Nat Schraalland

Slimmer Verlicht

3

Geen voorkeur

Nat Schraalland

Geen voorkeur

Yakult

Yakult

Top 3

Note. R is respondent

Bij de antwoorden over het nut van de projectopdrachten is op te merken dat de respondenten
het begrip nut aan verschillende partijen toegeschreven hebben. Respondent 2 heeft
bijvoorbeeld duidelijk vanuit het bedrijf en de instanties gedacht waardoor hij de Yakult opdracht
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als het nuttigst beschouwd omdat ze het drankje direct in productie kunnen nemen en de Nat
Schraalland opdracht als het minst nuttige omdat ze dit net zo goed (of beter) zelf hadden
kunnen doen. Respondent 5 trekt vanuit hetzelfde perspectief de tegenovergestelde conclusie
omdat iedereen bij de Yakult opdracht uiteindelijk eenzelfde soort drankje voorsteld.
Respondenten 1, 3 en 4 hebben de vragen voor henzelf beantwoord waarbij 1 en 3 van alle drie
de projecten iets geleerd hebben waardoor ze het als even nuttig beschouwen en nummer 4 nut
heeft ingevuld aan de hand van zijn eigen interesses en leerdoelen en tot een specifieke
volgorde is gekomen. De verschillen in de antwoorden van de respondenten maakt achteraf
duidelijk dat de vraagstelling bij dit onderdeel enigszins ambigu is geweest en ruimte voor
interpretatie overlaat. Dit komt met name doordat het begrip “nut” altijd vanuit een bepaald
perspectief afhankelijk is en deze niet expliciet in de vraag gegeven was.

Door de schalen heen
Als we door de schalen heen kijken is het opvallend dat de projectopdracht Slimmer verlichten
op moeilijkheid bij vier respondenten op één staat en door dezelfde respondenten als het project
wordt bestempeld waarbij ze het minste overzicht hadden. Daarbij is slimmer verlichten ook
door geen van de respondenten als leukste project gekozen en binnen deze kleine steekproef
als laatste gewaardeerd. De redeneringen van de respondenten gaan met name over de
onduidelijkheid van de opdracht, dit blijkt een negatief effect te hebben gehad op de
plezierbeleving van de leerlingen.
Bij het project van Yakult valt op dat drie van de vier respondenten die het project als het leukst
hebben gewaardeerd dat ook als het makkelijkste project hebben bestempeld.
Tabel 12: Top drie van projecten gerangschikt op volgorde van de verschillende schalen voor respondent
4.
Top 3

Inzet

Nut

Moeilijkheid

Plezier

1

Nat Schraalland

Slimmer Verlicht

Slimmer Verlicht

Yakult

2

Yakult

Nat Schraalland

Nat Schraalland

Slimmer Verlicht

3

Slimmer Verlicht

Yakult

Yakult

Nat Schraalland

Note. R is respondent

Los van deze overeenkomsten is het ook interessant dat er geen duidelijke verbanden zijn waar
je ze misschien wel zou verwachten. Zo is er geen duidelijk verband tussen de inzet van de
respondenten en de moeilijkheidsbeleving, plezierbeleving en de beleving van nut. Je zou
immers verwachten dat leerlingen minder hard werken wanneer zij een opdracht niet leuk
vinden, het te moeilijk vinden of het nut van een opdracht niet in zien, de respondenten hebben
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daar in de interviews geen link tussen gelegd en deze is ook niet terug te zien in hun
antwoorden. In Tabel 12 is dit voor één van de respondenten zichtbaar gemaakt. Daarbij moet
wel opgemerkt worden dat twee van de drie respondenten aangaven dat ze voor alle drie de
projecten even hard hebben gewerkt.

5.3 Projectopdrachten
5.3.1 Kwantitatieve vergelijking
Bij het vergelijken van de projectopdrachten op aantal woorden per sectie en in totaal ontstaat
Figuur 3. Wat opvalt is dat de projectopdracht Slimmer verlichten met 1940 woorden meer dan
twee keer zo groot is dan de andere opdrachten, Yakult met 950 en Nat Schraalland met 736.
Daarnaast is het ook meteen zichtbaar dat een aantal secties in omvang significant van elkaar
verschillen. In Figuur 4 zijn de aantallen van de secties over elkaar heen gelegd om hier een
beter beeld van te geven. Daarin is duidelijk te zien dat de secties per opdracht flink uit elkaar
liggen, ook bij Yakult en Nat Schraalland die wat betreft totale aantal vrij dicht bij elkaar liggen.
De grootste verschillen zijn bij de secties De opdrachtgever, Het beroep, Opleiding en De
afronding te zien. De opdrachtgever wordt bij Yakult met 13 en bij Nat Schraalland met 17
woorden beschreven Slimmer verlicht gebruikt er 141 voor. Bij “Het beroep” worden er ongeveer
100 woorden bij Yakult en Nat Schraalland gebruikt waar Slimmer verlichten er meer dan 450
heeft. De sectie “Opleiding” mist bij Nat Schraalland volledig, telt bij Yakult weer ongeveer 100
woorden en bij Slimmer verlichten bijna 250. De afronding is bij Slimmer verlicht met 146
woorden ongeveer drie keer zo groot dan Yakult met 44 en Nat Schraalland met 54. De drie
opdrachten lijken qua aantal woorden het meeste op elkaar bij De opdracht waar Yakult,
Slimmer verlichten en Nat Schraalland er respectievelijk 66, 68 en 110 gebruiken. Bij de sectie
Waar werk je? hebben Slimmer verlichten en Nat Schraalland er 103 en 108 en gebruikt Yakult
er bijna het dubbele met 195. Bij Situatie haalt Nat Schraalland de woorden ten opzichte van
Yakult weer bij met 233 en respectievelijk 123, Slimmer verlichten springt er weer bovenuit met
336. Bij de deelopdrachten zie je een duidelijk verschil in omvang dat iets zegt over de opbouw
van de opdracht, Nat Schraalland telt er 128, Yakult 311 en Slimmer verlichten 440.
Wat opvalt bij deze oefening in woorden tellen is dat Slimmer verlichten niet alleen twee keer
zoveel woorden heeft maar dat hij ook relatief veel meer woorden heeft bij secties die gaan om
de context van de opdracht zoals Situatie, De opdrachtgever, Het beroep en Opleiding.
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Figuur 3: Staafdiagram met aantal woorden van de drie projectopdrachten naast elkaar uitgezet
opgedeeld in secties.

Figuur 4: Staafdiagram met aantallen woorden in de verschillende secties van de drie projectopdrachten
over elkaar heen uitgezet.
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5.3.2 Woordgebruik
Wat opvalt uit de analyse van het woordgebruik op “niet alledaagse woorden” en vakjargon is
dat de Slimmer verlichten opdracht er hier (ook) duidelijk uitspringt qua hoeveelheden met 67
stuks waar Yakult en Nat Schraalland er respectievelijk 16 en 27 tellen (zie Figuur 5 en bijlage
G).
Wanneer je dit relatief tot elkaar vergelijkt heeft Slimmer verlichten meer dan 60 procent van het
totaal aan “niet alledaagse woorden” en vaktaal (zie Figuur 6). Dit is een aanzienlijk aandeel en
het maakt de opdracht moeilijker doorleesbaar.

Figuur 5: Staafdiagram met aantallen niet alledaagse woorden en vakjargon in de verschillende secties
van de drie projectopdrachten naast elkaar uitgezet. Zie bijlage G voor herkomst.
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Figuur 6: Cirkel(donut)diagram met percentages niet alledaagse woorden en vakjargon in de drie
projectopdrachten. Zie bijlage G voor herkomst.

5.3.3 Opbouw opdrachten

Yakult
De opdracht van Yakult is onderverdeeld in De opdracht, zes deelopdrachten en de afronding
van de opdracht. In de opdracht dan wordt in simpele woorden uitgelegd wat de leerlingen
moeten maken met een aantal eisen. Hier worden elementen genoemd die niet meer terug
komen in de deelopdrachten of afronding, zoals de eisen voor een verpakking en de
vervoerbaarheid van het nieuwe Yakult product. In deelopdrachten 1, 2, 3, 5 en 6 wordt telkens
om één product gevraagd en bij 4 wordt om handelingen gevraagd waarvan bij 5 verslag van
moet worden gemaakt. Bij de beschrijving van de afronding van de opdracht wordt een nieuw
product gevraagd die niet in de opdracht of deelopdrachten voorkomt (een marketingplan) maar
daar wel logisch bij hoort. De opdrachten zijn over het algemeen duidelijk omschreven in
simpele woorden. Wat verder opvalt is de duidelijke opbouw in de volgorde van de
deelopdrachten; eerst één referentiestudie, dan de ideeën, vervolgens de productie gevolgd
door de testfase en als laatste de marketing.

Slimmer verlichten
De opdracht van Slimmer verlichten heeft dezelfde onderverdeling als de Yakult opdracht alleen
telt hij vijf deelopdrachten. Hier valt op dat de opdracht behoorlijk vaag is, zo worden er wel
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eisen gesteld maar wordt nog heel veel open gelaten (zoals de locatie die enkel wordt genoemd
als de publieke ruimte en wordt er veel vaktaal gebruikt die weinig verduidelijkt zoals
lichtconcept, lichtbeeld en technisch lichtinstrument). De deelopdrachten die hierna volgen
maken stap voor stap (in vrij ingewikkelde bewoordingen) duidelijk wat er wordt bedoeld in de
opdracht. De eerste deelopdracht vraagt om drie analyses van drie verschillende publieke
ruimtes, in de tweede opdracht moet één van deze drie gekozen worden die het meeste
potentie biedt voor verbetering en in de derde moet er een concept ontwikkeld worden voor
deze publieke ruimte als lichtvisie. In de twee opdrachten die daar op volgen moet dit uitgewerkt
worden aan de hand van technische lichtinstrumenten en een lichtbeeld die volgens de tekst
samen een lichtconcept vormen. In de afronding van de opdracht komen dezelfde onderdelen
terug als in de deelopdrachten alleen wordt hier verteld dat het gedemonstreerd moet worden,
daarnaast worden de harde eisen van de jury opgesomd. De harde eisen zijn niet heel duidelijk
doordat sommige erg technisch zijn en andere gewoon vaag. Als voorbeeld van teschnisch kan
deze worden geciteerd “of het lichtinstrument veilig en zonder risico kan worden toegepast in de
openbare ruimte” en een gewoonweg vage eis is “of de technische oplossing, of prototype, in
twee dagen is uit te werken tot een lichtinstrument”.
Al bij al is de opdracht logisch opgebouwd maar is dit moeilijk te ontdekken doordat er zoveel
gebruik wordt gemaakt van vaktaal, iets dat in de analyse van het woordgebruik ook al
opgevallen was. Wat daarbij erg onhandig is dat veel van de begrippen vaag blijven en dat de
specificaties niet veel houvast bieden.

Nat Schraalland
De derde opdracht kent slechts drie deelopdrachten naast de standaard secties over de
opdracht en de afronding daarvan.
In de opdracht wordt omschreven wat de hele opdracht inhoudt. De verschillende stappen van
de opdracht worden hierin al duidelijk uitgelegd, er moet een onderzoek worden gedaan op
basis waarvan er beleid gemaakt kan worden.
De deelopdrachten geven invulling aan de stappen die in de opdracht al genoemd zijn maar
worden nu gekoppeld aan producten. De producten zelf zijn niet heel duidelijk gespecificeerd en
geven veel ruimte voor de leerlingen om zelf de vorm te bepalen, de functie van het product
wordt in duidelijk woorden uitgelegd. In de afronding wordt het laatste product gevraagd wat al
in de opdracht als laatste stap werd genoemd.
De opbouw van deze opdracht is het overzichtelijkst van de drie opdrachten. Niet alleen omdat
hij het minste deelopdrachten heeft maar ook omdat in de opdracht het hele proces van de
deelstappen en afronding al duidelijk wordt samengevat zodat het ook duidelijk is wat het nut is
van de tussenstappen.
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6. Conclusie en discussie
6.1 Conclusies
In de conclusie zullen we de onderzoeksvragen, voor zover dat mogelijk is beantwoorden. Dit is
tevens ook de structuur die we gebruiken voor de opbouw van de conclusie.
1. Hoe beïnvloeden projectopdrachten de vakbeleving bij O&O in een specifieke 2e
Technasium klas?
1.1.

Is er een kwantitatief verschil tussen de projectbeleving van de

leerlingen bij de verschillende projectopdrachten?
Uit de descriptieve analyse van de projectbelevingstest (Tabellen 1 tot en met 5) komt naar
voren dat er kleine verschillen zijn tussen de verschillende projecten. Na een ANOVA toets
(Tabellen 6 en 7) blijkt dat deze verschillen niet significant zijn en statistisch gezien verschillen
de projecten dus niet.
1.1.1. Zijn de kwantitatieve verschillen uit 1.1. te verklaren aan de hand van
analyses van de projectopdrachten?
Hoewel de opdrachten wel degelijk van elkaar verschillen zijn er geen significante kwantitatieve
verschillen in de projectbeleving van leerlingen gevonden aan de hand van ons onderzoek,
zoals hierboven aangegeven.
1.2.

Welke verbanden kunnen we herkennen tussen de kwalitatieve

belevingen van de leerlingen en de opbouw en inhoud van de projecten?

Doordat de interviews enkel afgenomen zijn bij vijf respondenten kunnen we geen harde
conclusies trekken over de verbanden tussen de kwalitatieve beleving van leerlingen in het
algemeen en de opdrachten. Als je verder bedenkt dat er talrijke variabelen zijn die de beleving
van leerlingen tijdens een project hebben kunnen beïnvloeden (slechte samenwerking,
problemen in de privé sfeer, peer pressure etc.) is het belangrijk uiterst voorzichtig te zijn bij het
aanwijzen van verbanden.
Hoewel we de beperkingen van de verbanden in acht moeten nemen zijn er wel interessante
dingen naar boven gekomen. Hieronder een aantal zaken die uit de resultaten naar voren
komen.
Slimmer verlichten - De moeilijkste opdracht
De opdracht Slimmer verlichten viel in de projectanalyse om verschillende redenen erg op. Hij
telde niet alleen twee keer zoveel woorden dan de andere opdrachten hij telde ook ruim 60%
van alle unieke “niet alledaagse” woorden die we in de opdrachten hebben geteld. Bij de
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analyse van de opbouw viel ook op dat de opdracht onoverzichtelijk was doordat de
specificaties van de deelopdrachten onduidelijk waren, de “harde eisen van de jury” vaag waren
en het vakjargon niet werd toegelicht. Wanneer we deze observaties op een rij zetten is het
wellicht niet verrassend dat 4 van de vijf leerlingen dit project als het moeilijkst hebben ervaren.
De respondenten noemen ook zelf dat het moeilijk was om te begrijpen wat er precies gevraagd
werd in de opdracht en dat de theorie die nodig was om de opdracht uit te voeren moeilijk was.
Daarnaast hadden de leerlingen bij deze opdracht ook het meeste moeite met het houden van
het overzicht. Er is hier een verband te zien tussen deze verschillende factoren die er toe
hebben geleid dat leerlingen de opdracht als moeilijk en weinig overzichtelijk hebben beleefd.
Yakult - de leukste opdracht
Yakult werd door de meeste leerlingen als leukste opdracht ervaren. Uit de analyse van de
projectopdrachten is naar voren gekomen dat deze op veel aspecten veel op de Nat
Schraalland opdracht lijkt. Bij het analyseren van de opbouw bleek Nat Schraalland
overzichtelijker maar de toon, omvang en woordgebruik lijken ze veel op elkaar. Hierdoor moet
het belevingsverschil met name in de inhoud van de twee opdrachten gezocht worden en de
leerlingen geven dit ook aan. De meeste vonden beide opdrachten overzichtelijk maar vonden
het leuker om aan een concreet product te werken. Dit blijkt voor de respondenten erg
belangrijk te zijn om bezig te zijn met het maken van een product. Het is mogelijk dat dit dichter
bij de belevingswereld van de leerlingen staat. Wat wel gezegd moet worden is dat dit niet direct
terug te vinden is in de antwoorden over nutbeleving, alhoewel die vragen erg wisselend zijn
beantwoord.
Onderzoek en Ontwerpen - twee verschillende activiteiten
Wat ook opvalt is dat veel van de respondenten getuigen dat ze opdrachten leuk vinden
wanneer ze met hun handen een concreet product mogen maken en dat zij dit het
aantrekkelijkste onderdeel van O&O vinden, dit zien zij dan ook als het “ontwerpen” onderdeel
van het vak. Het onderzoek gedeelte wordt door de meesten gezien als het schrijven van
verslagen en het opzoeken van informatie. Wat daarbij opvalt is dat de respondenten de twee
activiteiten los van elkaar zien en ook in deze interviews niet als complementair ervaren.
Wanneer we kijken naar de Yakult opdracht dan zit daar behoorlijk wat onderzoek in, maar
doordat dit gedaan moet worden voor een concreet product lijken de leerlingen hier niet negatief
op terug te kijken. Bij de Nat Schraalland en Slimmer verlichten opdracht hebben meerdere van
de leerlingen het wel over vervelend onderzoek werk. Dit zou goed kunnen komen doordat de
opdrachten niet toewerken naar een concreet product dat in de belevingswereld van de leerling
een plek heeft waardoor het abstract blijft.
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Opbouw in een jaarlaag
Een interessante observatie die na alle analyses gedaan kan worden is dat de drie opdrachten
erg van elkaar verschillen. Er lijkt daarbij weinig rekening te zijn gehouden met het niveau van
de opdracht en de volgorde waarin ze afgenomen zijn. Als we de analyse resultaten over de
opbouw van de projectopdrachten bekijken zien we namelijk grote verschillen en geen duidelijke
opbouw. Dit kan verklaart worden doordat externe factoren de opdrachten en hun tijd in het jaar
bepalen maar ook door de eisen die door de Stichting Technasium gesteld worden. In dat eisen
pakket (zie paragraaf 1.2) wordt er namelijk geen aandacht aan besteed. Dit is erg interessant
doordat de literatuur over self-regulated learning juist het belang van een goede leercurve in
moeilijkheidsgraad en niveau als essentieel beschouwd. Zo beschrijft Kostons (2010) dat
lerende individuen tijdens nieuwe en met name complexe taken veel van hun werkgeheugen
capaciteit nodig hebben voor het uitvoeren van de taak waardoor zij minder of niet in staat zijn
zonder ondersteuning te reflecteren op de kwaliteit van hun eigen werk en het uitvoeren
daarvan. Daarnaast heeft Kostons onderzocht dat novieten ook de kaders om te kunnen
beoordelen van welk een kwaliteit hun handelen is missen.
Deze inzichten bepleiten dat er wellicht meer naar het O&O onderwijs als een geheel gekeken
moet worden bij het schrijven van opdrachten zodat het niveau niet zomaar op en neer springt.
Het O&O onderwijs zet hoog in op de competentieontwikkeling van de leerlingen (zie paragraaf
1.2) maar houdt nu bij de ontwikkeling van hun onderwijsmateriaal geen of onvoldoende
rekening met de laatste inzichten uit het onderzoeksveld. Er liggen hier kansen die hopelijk in de
verdere ontwikkeling van het Technasium niet onbenut zullen blijven.
2. Wat zijn op basis van de resultaten van ons onderzoek aanbevelingen voor de
inhoud/opbouw van de projectopdrachten?

Er kunnen geen aanbevelingen gedaan worden op basis van het kwantitatieve onderzoek, het
kwalitatieve onderzoek biedt wel een aantal inzichten en daaruit voortkomende praktische
implicaties die meegenomen kunnen worden bij het opstellen van projectopdrachten.
1. Let op de omvang van de opdracht en het taalgebruik. In ons onderzoek is naar voren
gekomen dat de leerlingen bij een grote opdracht en een grote hoeveelheid aan “niet
alledaagse” woorden waarschijnlijk sneller geneigd zijn een opdracht als moeilijk te
beleven. Vaktaal en jargon kan uitdagend werken maar er moet een balans gevonden
worden die aansluit bij het niveau van de leerlingen zodat het niet simpelweg frustrerend
wordt.
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2. Gebruik bij de opdrachten en deelopdrachten concrete specificaties die de leerling
helpen bij het uitvoeren ervan. Als een product van een deelopdracht vaag staat
omschreven maar er duidelijk staat (in simpele woorden) wat de functie van het product
is laat het ruimte over voor creativiteit maar geeft het wel een duidelijke richting (en een
duidelijk

beoordelingskader).

Wanneer

dit

niet

voldoende

gebeurt

blijft

een

(deel)opdracht vaag waardoor het misschien als moeilijk wordt ervaren.
3. Denk bij het schrijven van de opdracht aan de keten van opdrachten waartussen het
komt te staan. Wat bij deze drie opdrachten erg opviel was de grote verschillen tussen
Slimmer verlichten en de andere twee opdrachten. Hoewel afwisseling waarschijnlijk
goed is voor de leerlingen is het wel belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de
groeiende capaciteiten van de leerlingen.
4. Overweeg een onderzoeksopdracht een ontwerp component mee te geven. Wat nog
beter zou werken is wanneer de twee activiteiten meer worden geïntegreerd. In elk
ontwerpproces is onderzoek belangrijk (het vak heet niet voor niks Onderzoek en
ontwerpen) het zou verstandig zijn om een duidelijkere link te leggen voor de leerlingen.
Zorg er dus voor dat leerlingen begrijpen waarom ze het onderzoek doen.

6.2 Discussie
6.2.1 Tekortkomingen
De projectbelevingstesten zijn anoniem afgenomen, dit heeft het lastiger gemaakt voor het
onderzoek. Als de vragenlijsten niet anoniem waren geweest dan had er een t-toets gedaan
kunnen worden in plaats van ANOVA. Daarnaast hadden de interviews gehouden kunnen
worden met leerlingen na aanleiding van de vragenlijsten die ze hadden ingevuld. Nu is er
gekozen om random vijf leerlingen te kiezen en deze te interviewen. We denken dat dit een
beter beeld geeft over wat de gehele groep vindt. Er is toch gekozen om de vragenlijsten
anoniem af te laten nemen zodat de leerlingen vrij zijn om hun mening te geven. Een van de
onderzoekers is ook docent van deze groep en dit zou de antwoorden van de leerlingen
mogelijk hebben beïnvloed als het niet anoniem was.

De leerlingen hebben totaal drie keer dezelfde vragenlijst gebruikt. Een andere mogelijkheid zou
zijn geweest om de vragenlijst toe te spitsen op de opdracht en de vragenlijst dus elke keer net
iets anders zijn geweest. Hier is niet voor gekozen omdat het vergelijken van de uitkomsten
makkelijker is als precies dezelfde vragen zijn gesteld. Daarnaast willen we onderzoeken of de
verschillen in de opdracht voor verschillen in de beleving van het vak zorgen, door ervoor te
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zorgen dat in ieder geval de vragenlijst gelijk is, weten we dat de verschillen te maken hebben
met de opdracht en niet met de vraagstelling.

De projectbelevingstest die is gebruikt, komt van de vakbelevingstest van Martinot et al. (1988).
Deze is minimaal aangepast om te gebruiken voor O&O. Misschien zou het beter zijn geweest
om een geheel nieuwe vragenlijst te maken die meer bruikbaar is voor O&O. Dit is met name
belangrijk omdat de vragenlijst is gebruikt als projectbelevingstest terwijl hij destijds is
ontwikkeld als vakbelevingstest. Hierdoor is het mogelijk dat de meetresultaten nu meer zeggen
over het voortschrijdende vakbeleving in plaats van de afzonderlijke projecten. We raden aan
om dit ook in vervolgonderzoek te gaan doen.

Om de betrouwbaarheid van de vragenlijst te bepalen is cronbach’s alpha gemeten. Bij
subschalen die een alpha kleiner dan 0,6 hadden, zijn er stapsgewijs vragen verwijderd. De
vragenlijst is voor drie projecten gebruikt en bij twee projecten (Slimmer verlichten en Nat
Schraalland) zijn er vragen (resp. 19, 23, 24, 39; en 12, 15, 29, 39) verwijderd. Het is
opmerkelijk dat dezelfde vragen bij andere projecten als niet betrouwbaar worden gezien, terwijl
ze hetzelfde meten. Voor het project Slimmer Verlichten en de subschaal Plezier zijn er
uiteindelijk 4 vragen verwijderd om een cronbach’s alpha groter dan 0,6 te krijgen. Dit is de helft
van de vragen en dus een limitatie voor ons onderzoek. Een mogelijke verklaring zou kunnen
zijn dat sommige leerlingen de vragen moeilijk te bevatten vonden en daardoor willekeurige
antwoorden hebben gegeven. Een andere reden zou kunnen zijn dat de populatie (N=28) te
klein is. We raden aan om in een vervolgstudie hiermee rekening te houden en om dit fenomeen
te onderzoeken.

6.2.2 Verder onderzoek
Zoals hierboven vermeld raden wij aan om een vragenlijst op te stellen die speciaal voor de
projectbeleving is binnen het vak O&O. Deze zou vervolgens op grotere schaal uitgezet moeten
worden. Daarnaast zou deze toegespitst kunnen worden op de projectopdrachten en minder op
de beleving van de leerlingen. Op die manier kunnen er duidelijke inzichten verworven worden
om de opdrachten beter af te stemmen op de leerlingen. We denken dat dit een grote
meerwaarde heeft. In verdere studies zou ook onderzoek gedaan moeten worden naar de
leeropbrengst van de verschilliende projecten gekoppeld aan de beleving zodat er inzicht
ontstaat in de relatie daartussen. Het vak O&O bestaat namelijk uiteindelijk voor het grootste
deel uit deze projecten en wanneer er meer kennis is over de projectbeleving van leerlingen en
de leeropbrengst per project kunnen de mogelijkheden van het vak ten volle worden benut.
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Bijlage A: Leerlingcompetentie kaarten
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Bijlage B: De O&O opdrachten

Een nieuw product voor Yakult.

Technasium
Opdracht klas 2
1.
2.
3.
4.
5.

Waar je werkt.
Situatie
Opdrachtgever
Opdracht
Beroep en opleiding
a. Beroep – Productontwikkelaar
b. Opleidingen tot productontwikkelaar
c. Organisaties waar een productontwikkelaar doorgaans werkzaam is
6. Uitwerking opdracht
a. Vooronderzoek Yakult Nederland
b. Inventarisatie
c. Programma van eisen
d. Marketing
e. Uitwerking
f. Afronding
7. Vaktaalveld
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Waar je werkt
Je werkt als productontwerper bij Yakult Europe B.V. Je
werkt in een team en krijgt de opdracht om een nieuw
product dat bij de visie en de uitstraling van Yakult past te
ontwikkelen.

Situatie
Wetenschap wordt steeds belangrijker bij de ontwikkeling van nieuwe producten. De laatste
tijd zie je dit vooral terug in de ontwikkeling van allerlei producten waarbij de gezondheid en
het welzijn van de mens voorop staat. Alles moet gezonder, beter en jonger. Veroudering is
uit den boze. Men doet er alles aan om veroudering en aftakeling tegen te gaan.
Daarnaast staat de conditie van onze aarde in een hoog vaandel. We moeten er met z’n allen
voor zorgen dat we de aarde zo goed mogelijk behandelen, zodat onze kleinkinderen er ook
nog van kunnen genieten.
Door ingrediënten met een biologische werking toe te voegen aan producten kunnen
nieuwe producten ontstaan die bijdragen aan een gezonder bestaan en die geen schade
toebrengen aan onze planeet.

Opdrachtgever
De opdrachtgever is mevrouw Katrin Jansen, Corporate relations officer van Yakult Europe
B.V.

Opdracht
Mevrouw Katrin Jansen vraagt jullie om een nieuw product te ontwikkelen dat past bij de
visie en uitstraling van Yakult. Het product moet een mooie vorm hebben en er smaakvol
uitzien. Daarnaast moet de verpakking er aantrekkelijk uitzien voor de doelgroep en passen
bij het image van het product. Tot slot moet het product goed te vervoeren zijn naar de
bedrijven die het product gaan verkopen.
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Beroep en opleiding
Beroep – Voedingsmiddelentechnoloog
Wanneer je opgeleid bent tot voedingsmiddelentechnoloog heb je een erg brede opleiding.
Als voedingsmiddelentechnoloog ben je mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
nieuwe smaken en producten. Ook houd je je bezig met het verbeteren van bestaande
producten. Hiervoor is het belangrijk dat je trends, ontwikkelingen en eetgewoontes binnen
de voedingsindustrie signaleert met als doel deze terug te laten komen in nieuwe ideeën. Je
bent bezig met marktonderzoek, producteigenschappen, fabricagemogelijkheden
enzovoort. Je werkt bijvoorbeeld mee aan betere, gezondere en nieuwe voedingsmiddelen.
Maar al die producten moeten ook nog gemaakt worden. Ook hier is een
voedingsmiddelentechnoloog nodig. Welke apparatuur er nodig is om het product
daadwerkelijk te maken/verbeteren bepaalt de voedingsmiddelentechnoloog.

Het werk
Je werkt in voedingsmiddelenbedrijven zoals bijvoorbeeld Heineken, Unilever, Campina
Melkunie of Yakult. Je werkt bijvoorbeeld op de afdeling Research en Development
(onderzoek en ontwikkeling). Als werknemer werk je veel in het laboratorium om het
product te ontwikkelen en te verbeteren. Je hebt ook contact met de afdeling marketing om
de gestelde eisen in de gaten te houden. Deze gegevens worden door jou weer vastgelegd
op kantoor. Je werkt dus zowel met je hoofd als met je handen. Afhankelijk van de grootte
van de bedrijven waar je werkt werk je in kleine of grotere teams. Wanneer je meer bezig
bent met de productie zul je meer tussen de machines staan. Een greep uit de
werkzaamheden van de voedingsmiddelentechnoloog:
- Het doen van gericht marktonderzoek
- Het verwerken van marktonderzoekgegevens naar een productvoorstel
- Het product laten testen door een testpanel en de verbeterpunten verwerken in het
product
- Controleren of het eindproduct voldoet aan alle eisen.
- Zorgen dat een product geproduceerd kan worden

Opleidingen tot voedingsmiddelentechnoloog
De opleiding kun je volgen op diverse plekken in Nederland. De opleiding duurt zeker vier
jaar. Een HBO opleiding in Noord Holland is aan de HvA richting Food Design and
Innovation. Voor een studie aan de universiteit kun je terecht aan de Universiteit van
Wageningen. Hier kun je de studierichting levensmiddelentechnologie volgen. Voor meer
informatie over deze studie kijk dan op www.wageningenuniversiteit.nl Tijdens de studie
voedingsmiddelentechnologie leer je alles over de ontwikkeling en
bereiding van voeding, zoals ingrediënten, voedselveiligheid, apparatuur, voeding en gezon
dheid. Een heel divers beroep dus!
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Vaktaalveld
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Uitwerking van de opdracht
Oriëntatie functional foods
De opdrachtgever wenst een inventarisatie van de functional foods die op dit moment in de
supermarkt te verkrijgen zijn. Geef aan wat voor
voedingsmiddelen het zijn door ze in verschillende categorieën in te delen en wat er aan
veranderd is. Daarnaast wil de opdrachtgever dat je duidelijk maakt wat functional foods en
probiotica zijn en wat hun gezondmakende eigenschappen zijn.
Maak een overzicht van de door jullie gevormde categorieën en verwerk hierin de
informatie die je verzameld hebt.

Programma van eisen
De opdrachtgever wil dat jullie gaan brainstormen over een nieuw product dat past bij de
visie van Yakult. Maak een lijst met ideeën voor nieuwe producten voor Yakult. Denk daarbij
aan structuur, geur, bereidingswijze, grondstoffen, vorm, etc. De opdrachtgever geeft jullie
het volgende programma van eisen om rekening mee te houden tijdens de ontwikkeling van
de nieuwe functional food:
-

Product moet er goed/lekker uitzien
Goedkoop (grondstoffen maximaal 1,50 euro per te produceren liter en of kg)
Aantrekkelijke verpakking
Aantrekkelijk voor de doelgroep

Productiefase
De opdrachtgever verwacht dat je 3 nieuwe functional foods ontwerpt en het beste idee
uitwerkt en bereidt. Tijdens de ontwikkelfase houd je in een labjournaal al je handelingen
bij; hier komen ook je uiteindelijke recepten nauwkeurig in te staan.

Testfase
Na de productiefase wil de opdrachtgever dat je sensorisch onderzoek onder de doelgroep
uitvoert om uit te vinden of jullie idee aanslaat en gewaardeerd wordt. Na het sensorisch
onderzoek pas je het receptuur/ontwerp aan.

Testrapport
De opdrachtgever vraagt om een recept en een kort en overzichtelijk testrapport, waarin je
ook aanpassingen en verbetervoorstellen kunt opnemen. In het testrapport moet ook
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duidelijk staan waaròm jullie functional food voor de consument aantrekkelijker is dan reeds
bestaande producten.
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Figuur 1: De
ontwerpcyclus

Commercial
De opdrachtgever verwacht een commercial van maximaal 30 seconden voor jullie
nieuwe product. Voorzie deze commercial, afgestemd op de doelgroep, van een
pakkende slogan.

Afronding
Presenteer jullie marketingplan aan mevrouw Katrin Jansen (3 minuten). Maak in de
presentatie duidelijk waarom jullie product voldoet aan alle eisen die de producent en de
consument zullen stellen aan het product. Maak duidelijk waarom je bepaalde keuzes
gemaakt hebt.
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TTA – Slimmer Verlichten

Opdracht klas 2
Technasium Top Award
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2.
3.
4.
5.
6.

Waar je werkt.
Situatie
Opdrachtgever
Opdracht
Beroep en opleiding
Uitwerking opdracht
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Waar je werkt
Je werkt als lichtarchitect in opdracht van IGOV voor één van de deelnemers van het
IGOV Innovatieplatform. Als lichtarchitect werk je volgens de principes van de industriële
vormgeving. Dit is de technische vaardigheid om de vorm en de functie van een voorwerp
of product te bepalen. Het is een moeilijke combinatie van esthetische en functionele
eigenschappen van het product; het moet zowel mooi als praktisch bruikbaar zijn;
bovendien moet het ook (voor een redelijke prijs) produceerbaar zijn. Light International
BV, Philips- Indal en Selux Benelux N.V. zijn onder anderen deelnemers van IGOV. Een
volledig overzicht van de deelnemers is te vinden via
http://www.innovatieplatformigov.nl/deelnemers.

Situatie
Door de verstedelijking wordt Nederland elk jaar lichter en dat heeft grote gevolgen voor
de kosten, energieverbruik en de leefomgeving van mens, flora en fauna. Jaarlijks
worden miljoenen euro’s verspild; inefficiënte armaturen veroorzaken veel strooilicht.
Fossiele brandstoffen worden opgestookt voor elektrische verlichting, wat een
ongewenste uitstoot van kooldioxyde in de atmosfeer tot gevolg heeft. Lichtverspilling
vormt een aanslag op het milieu.
Daarnaast zijn de meeste publieke omgevingen in de afgelopen decennia verlicht om te
zorgen voor sociale- en verkeersveiligheid en kostenbeheersing. Vandaag de dag wordt
er steeds meer aandacht besteed aan de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare
ruimte. Bij lichtontwerpen is er nu nog weinig rekening gehouden met de leefbaarheid
voor mens, flora en fauna en of licht überhaupt wel nodig is. Er is niet gedacht vanuit licht
dat kan veranderen gedurende de avond en de nacht, waardoor er alleen licht is als het
nodig is en donker als het kan. Huidige en toekomstige technieken maken het mogelijk
om goede lichtconcepten te ontwikkelen, waarbij de twee redenen om te verlichten
(veiligheid en leefbaarheid) worden afgewogen tegen de hoofdredenen om niet te
verlichten (energie, gezondheid, esthetische waarde van donker, lichthinder,
lichtverspilling en het effect op flora en fauna). Op deze wijze ontstaat licht dat impact
heeft op ons welbevinden, de betaalbaarheid en met zorg voor onze kwetsbare wereld.
De hoeveelheid licht neemt nog steeds toe en de hemel in Nederland wordt dus
steeds lichter, waardoor er minder sterren te zien zijn. Het licht van een stad
straalt omhoog en kan
door moleculen
of (stof)deeltjes in
de atmosfeer weer
naar beneden
afgebogen worden
waardoor de hemel
in de richting van
de stad opheldert.
Een grote stad is in
Nederland wel van
40 kilometer
afstand te zien.
Aangezien
Nederland om elke 40 kilometer wel een stad heeft, is de hele Nederlandse
hemel verlicht. Het meest in de Randstad en het minst op de Waddeneilanden.
Het filmpje 'Cities at Night' toont de grootste steden op aarde vanuit de ruimte.
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De foto’s zijn gemaakt vanuit het International Space Station.
https://www.youtube.com/watch?v=eJy8Jdt71i8

Opdrachtgever
Dhr. Arthur Klink, voorzitter IGOV (InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting)
Innovatieplatform. Het doel van het IGOV Innovatie Platform is het stimuleren en
initieren van innovatieve ontwikkelingen op het zowel technische als beleidsmatige of
regelgevende gebied van openbare verlichting. Gebaseerd op gebruikswaarde,
duurzaamheid, energiezuinigheid, kosten en baten.
Het doel van het IGOV
Innovatie Platform is het
stimuleren en initiëren van
innovatieve ontwikkelingen op
zowel het technische als
beleidsmatige of regelgevende
gebied van openbare
verlichting, gebaseerd op
gebruikswaarde, duurzaamheid,
energiezuinigheid, kosten en
baten.
Alle overheden, kennisinstellingen
en marktpartijen die bij willen dragen aan een actieve kennis en informatie
uitwisseling kunnen zich aansluiten bij het IGOV Innovatie Platform. Het is een
openbaar
platform. Het IGOV heeft nauwe banden met de ambtenaren die verantwoordelijk
zijn voor de openbare ruimte en verlichting. Daarnaast zijn tientallen bedrijven die
gespecialiseerd zijn in licht (lichtarchitectuur, infrastructuur, lichtengineering, etc.)
partner van IGOV.

Opdracht
De opdrachtgever wenst een lichtconcept voor de publieke ruimte, dat er voor kan
zorgen dat het licht zich aanpast aan de behoefte van wat er op het moment van de
dag nodig is. Het lichtconcept draagt er aan bij dat de gebruikers van de publieke
ruimte geen lichthinder ervaren, zich veilig voelen en goed kunnen functioneren. Het
lichtconcept vraagt zowel om een uitgewerkt lichtbeeld als een technisch
lichtinstrument.
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Beroep en Opleiding
Lichtarchitect
Een lichtarchitect werkt als een architect. Hij bedenkt hoe een omgeving eruit komt te
zien, hoe mensen zich er prettig voelen en goed kunnen functioneren en hoe de
omgeving past bij de organisatie, bijvoorbeeld qua werkzaamheden, identiteit en imago.
Het werkgebied van de lichtarchitect omvat zowel stedenbouw, als architectuur. Voor
zowel woningen, bedrijfspanden, winkels, kantoren en parkeerkelders, maar ook
utiliteitsbouw – van scholen tot bibliotheken – en infrastructurele werken zoals bruggen
en viaducten worden lichtconcepten gemaakt. De belangrijkste vertrekpunten zijn de
authenticiteit en functie van het object. Het lichtconcept wil hier maximaal recht aan
doen, met een scherp oog voor de architectonische 'dragers'. Voorop staat dat het
lichtconcept de architectuur niet overtroeft maar onderstreept. Dit vergt kennis van zowel
in- en exterieur als plangebied. Aansluitend denkt hij na over de instrumenten waarmee
hij zijn visie tot leven kan wekken. Hij geeft leiding aan het proces tot aan het gewenste
eindresultaat.
Zowel functionele verlichting als ook verfraaiende verlichting en bijvoorbeeld
reclameverlichting maken deel uit van het lichtconcept. Dit is een nog
enigszins
nieuw beroep. De opdrachtgever schat dat nu nog 90% van de Nederlandse
straatverlichting door technische lichtontwerpers is ontworpen. De trend is echter dat
steeds meer naar het welbevinden van de mens in de openbare ruimte wordt gekeken.
Lichtontwerper
Als lichtontwerper werk je volgens de principes van industrieel ontwerpen. Dit is de
technische vaardigheid om de vorm en de functie van een voorwerp of product te
bepalen. Het is een moeilijke combinatie van esthetische en functionele eigenschappen
van het product; het moet zowel mooi als praktisch bruikbaar zijn. Bovendien moet het
ook, voor een redelijke prijs, produceerbaar zijn. Daarnaast houdt een lichtontwerper zich
bezig met de implementatie van het product. Hij/zij bepaalt dus onder andere de
specificaties van het product, berekent hoeveel producten er nodig zijn en hoe deze met
elkaar in een systeem worden geplaatst. Dat wil zeggen, hoe ze worden aan en uit gezet,
hoe ze kunnen worden gedimd, hoe ze op elkaar reageren, etc.
Een lichtontwerper heeft als taak om goed te luisteren naar de opdrachtgever, die vaak
door een (licht)architect wordt vertegenwoordigd. Hij/zij heeft de taak om de opdracht
goed te analyseren en te herdefiniëren tot oplossingen die optimaal passen bij het te
behalen eindresultaat. Daarbij komt hij/zij vaak op andere, verrassende oplossingen, die
het eindresultaat beter maken ten aanzien van betaalbaar-, bedienbaar- en
duurzaamheid. Het werkgebied van de lichtontwerper omvat zowel stedenbouw, als
architectuur. Voor zowel woningen, bedrijfspanden, winkels, kantoren en parkeerkelders,
maar ook utiliteitsbouw – van scholen tot bibliotheken – en infrastructurele werken zoals
bruggen en viaducten worden technische ontwerpen gemaakt. De belangrijkste
vertrekpunten zijn vormgeving, functionaliteit en duurzaamheid. De te ontwerpen
technische lichtplannen of producten zijn min of meer de instrumenten om het lichtconcept
van de lichtarchitect te kunnen realiseren. Dit vergt kennis van zowel in- en exterieur als
plangebied.
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Opleiding
Lichtarchitectuur
Een officiële opleiding tot lichtarchitect is er nog niet, maar vanwege het groeiende
belang om met licht ruimtes leefbaarder te maken en lichtvervuiling en lichthinder te
reduceren, is een aantal kennisintellingen in zowel Nederland als Duitsland een opleiding
tot lichtarchitect aan het opzetten.
Op de Lighting Design Academy (Amersfoort) kan een opleiding 'lichtontwerp' op
HBO- niveau gevolgd worden.
Lichtontwerp: industrieel ontwerpen
Bij Industrieel Ontwerpen (IO) leren studenten uitdagingen aan te gaan en met nieuwe
oplossingen te komen. Ze worden aangemoedigd om de vraag van de klant te
herdefiniëren en moeten nieuwsgierig, tolerant, coöperatief, vastberaden, inspirerend en
creatief zijn.
Studenten kunnen complexe problemen doorzien en haalbare oplossingen identificeren.
Industrieel ontwerpers weten wat mensen nu willen en wat ze de komende jaren mogelijk
nodig hebben en verlangen. Zij ontwerpen voor de toekomst – onze gezamenlijke
toekomst.
Industrieel Ontwerpen (IO) wordt in Nederland aan de volgende
technische universiteiten gegeven:
● TU Delft
● Universiteit Twente
● Technische Universiteit Eindhoven
Op de technische product-aspecten gericht zijn ook de hoger
beroepsonderwijs- opleidingen Industrieel Product Ontwerpen (IPO):
● Hogeschool Rotterdam
● Hanzehogeschool Groningen
● Haagse Hogeschool
● Hogeschool Windesheim (Zwolle)
● Saxion Hogeschool (Enschede)
● Hogeschool Arnhem-Nijmegen (Arnhem)
● Fontys Hogeschool (Venlo)
Toelatingseisen IO (per kennisinstelling kunnen er kleine variaties op onderstaande zijn):
● VWO-diploma met profiel Natuur en Techniek
● VWO-diploma met andere profielen: Wiskunde B en natuurkunde verplicht
Toelatingseisen IPO (per kennisinstelling kunnen er kleine variaties op onderstaande zijn):
● VWO-diploma met profielen N&T, N&G en E&M
● Havo-diloma met profielen N&T, N&G (Natuurkunde of NLT verplicht),
E&M (Natuurkunde verplicht)

63

Uitwerking van de opdracht
Visueel overzicht
IGOV vraagt een visueel overzicht waarbij de lichtverspilling, lichthinder en beperkte
sociale- en verkeersveiligheid in kaart wordt gebracht van minstens drie afgebakende
regionale omgevingen, zoals een object, gebouw, traject of gebied in de openbare ruimte.
Van elke omgeving zijn in ieder geval de volgende onderwerpen toegelicht:
1. ruimtelijke inrichting en de plaatsing van lichtinstrumenten
2. het vermogen van de lichtinstrumenten / hoeveel licht de armaturen geven
3. richting van het licht
4. de tijden dat de verlichting aan of uit staat, of verandert tijdens de avond en nacht
5. de mate van sociale- en verkeersveiligheid (de noodzaak om te verlichten)
Mogelijke gevolgen van lichthinder
Sinds de komst van de elektrische lichtbron zijn mensen gemiddeld 1,5 uur korter
gaan slapen. Uit laboratoriumexperimenten blijkt dat verstoring van het dagnachtritme bij de mens negatieve
fysieke en
psychische gevolgen heeft.
Deze verstoring vindt echter
pas plaats bij relatief hoge
lichtintensiteiten. Hoewel er
geen aanwijzingen uit
epidemiologisch onderzoek
zijn, valt niet uit te sluiten dat
buitenverlichting, door
verkorting van de avond en
nacht, via stress
en in combinatie met andere stressfactoren in de leefomgeving, op den duur leidt
tot aantasting van de gezondheid.

Afgebakende omgeving
De opdrachtgever vraagt om een gemotiveerde keuze van één afgebakende omgeving,
waarvoor in het vervolg van het project een lichtconcept wordt ontwikkeld. Door de
motivatie wordt duidelijk dat voor deze omgeving maximale winst valt te behalen op
leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte en een substantiële reductie van
lichtverspilling en lichthinder wordt gerealiseerd.

Lichtvisie
Dhr. Arthur Klink wenst dat voor de afgebakende omgeving een lichtvisie wordt bedacht,
waarin door woord en beeld wordt aangegeven waar licht nodig is, hoeveel licht je op welk
moment op welke plaats wilt hebben en hoe dat licht tijdens de avond en de nacht
verandert. Alles om er voor te zorgen dat de gebruikers van de publieke ruimte geen
lichthinder ervaren, zich fijn en veilig voelen en goed kunnen functioneren.
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Engeneering
De opdrachtgever verlangt meerdere opties van technische oplossingen, waarmee vanuit
de lichtvisie het lichtbeeld wordt 'opgewekt'. Er moet daarom een aantal schetsen, of zelfs
prototypes, van lichtinstrumenten worden gemaakt. De opdrachtgever waardeert het zeer
wanneer jullie technische oplossingen innovatief zijn!

Lichtconcept
IGOV vraagt de beste optie(s) uit te werken tot technische prototypes van het
lichtinstrument, waarmee de werking gedemonstreerd of toegelicht kan worden. De
lichtinstrumenten worden in een plattegrond of perspectiefbeeld geplaatst, zodat een
lichtbeeld ontstaat. Met dit lichtbeeld kan worden aangegeven hoe het licht uit de
lichtinstrumenten in de afgebakende omgeving schijnt, zonder lichthinder te veroorzaken,
en bijdraagt aan een leefbare en veilige openbare ruimte. Het lichtbeeld en de
lichtinstrumenten vormen samen het specifiek voor de afgebakende omgeving
gerealiseerde lichtconcept.

Afronding van de opdracht
De opdracht wordt afgerond met een demonstratie van het lichtconcept, waarbij zowel
aandacht wordt besteed aan het lichtbeeld, als aan de lichtinstrumenten. Natuurlijk wordt
er voor zorg gedragen dat het technische lichtinstrument ook voldoet aan de harde eisen
van de jury!
Harde eisen van de jury
De jury van de Technasium TOP Award let bij de beoordeling op tal van aspecten,
die behoren bij de opdracht. De jury hanteert daarbij de volgende harde eisen:
●
●
●
●
●
●

of het lichtconcept bijdraagt aan het creëren van een veiliger situatie
of het lichtconcept bijdraagt aan het verminderen van lichtverspilling en/of
lichthinder
of het lichtconcept past bij de gekozen omgeving
of de technische oplossing, of prototype, in twee dagen is uit te werken tot
een lichtinstrument
of het lichtinstrument veilig en zonder risico kan worden toegepast in de
openbare ruimte
of het lichtinstrument technisch overtuigend genoeg is uitgewerkt
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Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt

Technasium klas 2
Natuurmonumenten
1. Situatie
2. De opdracht
a. Deelopdracht 1
b. Deelopdracht 2
c. Eindopdracht
3. Opdrachtgever
4. Beroep
5. Waar werk je?
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Situatie

Het waterpeil in het Naardermeer is afhankelijk van regenwater, kwelwater en water
dat wordt binnengelaten vanuit de Vecht. Soms regent het heel hard, alleen is dat
niet genoeg om het waterpeil op de juiste hoogte te houden. Het kwelwater kan ook
maar een kleine bijdrage leveren aan het waterpeil. Het meeste water dat wordt
toegevoegd aan het Naardermeer wordt dan ook gewonnen uit de Vecht. Omdat er
in het Naardermeer bijzondere planten (kranswieren) voorkomen die houden van
voedselarm water wordt het Vechtwater behandeld voordat het aan het meer kan
worden toegevoegd. Als er namelijk te veel voedingsstoffen in het water zitten wordt
het een 'groene soep' en verdwijnen de bijzondere planten.
Vanuit het Naardermeer loopt het water de slootjes in die rond het Nat Schraalland
liggen. Het gezuiverde water wordt aan de ene kant van het Naardermeer
toegevoegd en de uitgang van het Naardermeer naar de slootjes is aan de andere
kant van het meer. Door invloeden van buitenaf (regenval, de Aalscholverpopulatie)
verschilt de samenstelling van het water op verschillende locaties in het
Naardermeer.
Natuurmonumenten wil weten wat de waterkwaliteit is van de slootjes en
watergangen in de buurt van Stadzigt. Natuurmonumenten wil ook weten of er aan
het waterbeheer iets veranderd moet worden om te voorkomen dat bijzondere
soorten verdwijnen. De hooilandjes naast de sloten worden 1 keer per jaar gemaaid
en het maaisel wordt afgevoerd. In de sloten zelf gebeurt niks.
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De opdracht

Natuurmonumenten wil onderzocht hebben wat de waterkwaliteit is van de slootjes
en watergangen in de buurt van Stadzigt. Natuurmomenten heeft als doel om de
bijzondere flora en fauna uit het Naardermeer zich te laten verspreiden naar de
sloten rondom het Nat Schraalland.
Op basis van dit waterkwaliteitsonderzoek wil de opdrachtgever ook weten of er aan
het waterbeheer iets veranderd moet worden. Natuurmonumenten vraagt je om een
aantal watermonsters te beoordelen. De uitkomsten van het onderzoek zullen
worden gebruikt als verantwoording van het beheer aan de subsidieverstrekker
(Provincie Noord-Holland).
De hooilandjes naast de sloten worden 1 keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt
afgevoerd. In de sloten zelf gebeurt niks.
Oriëntatie voedselrijk en voedselarm water
De opdrachtgever wenst een visuele weergave van de verschillen van flora en fauna
in voedselrijk en voedselarm water.
Deelopdracht 1:
De opdrachtgever is geïnteresseerd in welke soorten aan flora en fauna op dit
moment in de sloten rondom het Nat Schraalland voorkomen. De opdrachtgever
wenst een visuele weergave van het leven in de wateren.
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Deelopdracht 2:
De opdrachtgever wil een onderzoeksplan waaruit naar voren komt hoe je kunt
onderzoeken of het slootwater voedselarm is of juist voedselrijk. Voer vervolgens het
onderzoeksplan uit. Zorg ervoor dat alle werkzaamheden goed gedocumenteerd
worden. Ook is de opdrachtgever benieuwd wat het effect hiervan is op de flora en
fauna in de wateren. Zijn er soorten die er nu niet voorkomen maar waarvoor het
water wel geschikt is?

Eindopdracht:
De opdrachtgever vraagt een beleidsplan voor de wateren waarin je uiteenzet of er
iets aan het beheer in en rondom de wateren moet worden gedaan om de gestelde
doelstelling te behalen. De uitkomsten van het onderzoek zullen ook worden gebruikt
als verantwoording van het beheer aan de subsidieverstrekker (Provincie NoordHolland).

Opdrachtgever

De opdrachtgever is Annemieke Ouwehand. Zij is
boswachter Ecologie en ruimtelijke ordening in
beheereenheid Gooi en Vechtstreek.

Beroep

Als boswachter ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht en het
handhaven van regels binnen een natuurgebied. Een boswachter heeft diverse
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taken uit te voeren voor zijn of haar beroep. De inventarisatie van flora en fauna is
een van de werkzaamheden die de boswachter uitvoert. Dit houdt in dat je inzicht
krijgt in wat er allemaal leeft en groeit in een bepaald natuurgebied. Wanneer de
boswachter hier een goed beeld van heeft gevormd kan de boswachter bepalen
waar hij of zij aandacht aan moet besteden.

Waar werk je?

Vereniging Natuurmonumenten beheert in Nederland veel verschillende
natuurgebieden. Vanuit kantoor Stadzigt beheren de boswachters het oudste
natuurgebied van Nederland, het Naardermeer. Dit gebied is in 1906 aangekocht
door de vereniging, is ongeveer 1100 ha (11 km2) groot en is gelegen tussen
Naarden, Weesp en Ankeveen. Het bestaat binnen de ringdijk uit moeras, water en
bossen. Buiten de ringdijk zijn voormalige productiegraslanden omgevormd tot
kruidenrijke graslanden en moerasjes. Het gebied is bijzonder vanwege de
ontstaansgeschiedenis en de unieke soorten planten en dieren die hier voorkomen.
Jij bent een van de boswachters en draagt zorg voor het monitoren van de
natuurwaarden en de verantwoording daarvan aan andere partijen.
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Bijlage C: Vakbelevingstest
De vakbelevingstest is een instrument om te weten te komen hoe leerlingen denken over
jouw vak. Leerlingen krijgen een vragenformulier zoals hieronder afgebeeld. De vragen
betreffen vier categorieën (oftewel subschalen): Angst & Moeilijkheid (A), Inzet & Interesse
(I), Nut & Relevantie (N), Plezier (P). Daarnaast is er een extra categorie toegevoegd:
Structuur & Overzicht(S).
I

1. Onderzoek en Ontwerpen zal niet gauw een hobby van mij worden.

⬜

⬜

⬜

⬜

S

2. Ik heb goed overzicht over de gehele opdracht.

⬜

⬜

⬜

⬜

A

3. Op de een of andere manier kan ik Onderzoek en Ontwerpen maar niet onder de

⬜

⬜

⬜

⬜

knie krijgen.
I

4. Voor Onderzoek en Ontwerpen doe ik niet meer dan nodig is.

⬜

⬜

⬜

⬜

A

5. Ik ben best goed in Onderzoek en Ontwerpen.

⬜

⬜

⬜

⬜

S

6. Ik vind dat ik voldoende structuur geboden krijg van de docent.

⬜

⬜

⬜

⬜

I

7. Vooral bij Onderzoek en Ontwerpen ben ik blij als het lesuur voorbij is.

⬜

⬜

⬜

⬜

N

8. Ik denk dat je bij weinig beroepen iets aan Onderzoek en Ontwerpen hebt.

⬜

⬜

⬜

⬜

S

9. Het is altijd duidelijk wat de opdracht inhoudt.

⬜

⬜

⬜

⬜

I

10. Ik weiger veel vrije tijd aan Onderzoek en Ontwerpen te besteden.

⬜

⬜

⬜

⬜

I

11. Onze lessen Onderzoek en Ontwerpen zijn vaak boeiend en interessant.

⬜

⬜

⬜

⬜

A

12. Voor de presentaties/eindverslag bij Onderzoek en Ontwerpen ben ik

⬜

⬜

⬜

⬜

zenuwachtiger dan voor andere proefwerken.
N

13. Ik merk aan andere vakken dat ik iets aan Onderzoek en Ontwerpen heb.

⬜

⬜

⬜

⬜

N

14. Onderzoek en Ontwerpen is van belang om later een baan te krijgen.

⬜

⬜

⬜

⬜

A

15. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen voel ik me haast nooit zenuwachtig.

⬜

⬜

⬜

⬜

S

16. De rolverdeling in de groepjes is voor mij altijd duidelijk.

⬜

⬜

⬜

⬜

N

17. In je latere leven kan je best zonder Onderzoek en Ontwerpen.

⬜

⬜

⬜

⬜

P

18. Ik vind Onderzoek en Ontwerpen een leuk vak.

⬜

⬜

⬜

⬜

P

19. Ik zou later best een baan willen waarbij je Onderzoek en Ontwerpen gebruikt.

⬜

⬜

⬜

⬜

I

20. De onderwerpen bij Onderzoek en Ontwerpen interesseren mij niet zo.

⬜

⬜

⬜

⬜

P

21. In mijn vrije tijd doe ik wel eens spelletjes die iets met Onderzoek en Ontwerpen te

⬜

⬜

⬜

⬜

maken hebben.
S

22. Ik weet altijd meteen wat ik kan gaan doen bij Onderzoek en Ontwerpen.

⬜

⬜

⬜

⬜

P

23. Zonder Onderzoek en Ontwerpen zou het op school veel leuker zijn.

⬜

⬜

⬜

⬜

P

24. Onderzoek en Ontwerpen hangt mij meters de keel uit.

⬜

⬜

⬜

⬜

P

25. Ik besteed wel eens extra tijd aan Onderzoek en Ontwerpen buiten de lessen.

⬜

⬜

⬜

⬜

N

26. Ik geloof dat Onderzoek en Ontwerpen weinig nut heeft.

⬜

⬜

⬜

⬜

A

27. Meestal begrijp ik wat er in de lessen Onderzoek en Ontwerpen behandeld wordt.

⬜

⬜

⬜

⬜

S

28. Tijdens het project bij Onderzoek en Ontwerpen weet ik goed waar ik aan toe ben.

⬜

⬜

⬜

⬜

A

29. Bij Onderzoek en Ontwerpen ben ik banger om fouten te maken dan bij andere

⬜

⬜

⬜

⬜
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vakken.
N

30. Buiten school heb je weinig aan wat je in de lessen Onderzoek en Ontwerpen leert.

⬜

⬜

⬜

⬜

A

31. Ik voel me zeker van mezelf als de docent een vraag stelt bij Onderzoek en

⬜

⬜

⬜

⬜

Ontwerpen.
P

32. In de les Onderzoek en Ontwerpen gaat de tijd altijd snel voorbij.

⬜

⬜

⬜

⬜

N

33. Het grootste gedeelte van wat je bij Onderzoek en Ontwerpen leert, kun je later

⬜

⬜

⬜

⬜

goed gebruiken.
A

34. Van de opdrachten van Onderzoek en Ontwerpen begrijp ik meestal niet zo veel.

⬜

⬜

⬜

⬜

S

35. Ik weet altijd waar ik verantwoordelijk voor ben binnen een opdracht.

⬜

⬜

⬜

⬜

P

36. Ik houd me ook in mijn vrije tijd wel eens met dingen uit de lessen Onderzoek en

⬜

⬜

⬜

⬜

⬜

⬜

⬜

⬜

Ontwerpen bezig.
N

37. Bij veel dingen die je iedere dag tegenkomt heb je wat aan Onderzoek en
Ontwerpen.

I

38. Eigenlijk zou ik liever geen Onderzoek en Ontwerpen volgen.

⬜

⬜

⬜

⬜

I

39. Ik vind het fijn om zelf een opdracht voor Onderzoek en Ontwerpen te maken.

⬜

⬜

⬜

⬜

S

40. Het is geen probleem om mij te houden aan de planning.

⬜

⬜

⬜

⬜

Handleiding voor afname van de Vakbelevingstest
o

Voor het afnemen van de ‘vakbelevingstest’ is het belangrijk een 'goede' klas uit te

kiezen. De brugklassen zijn bijvoorbeeld niet zo geschikt, omdat zij pas enkele maanden
hebben kunnen kennismaken met het vak en er misschien nog geen uitgesproken
mening over hebben. Een helemaal nieuwe klas (d.w.z. een klas die je net van een
collega hebt overgenomen)verdient ook niet de voorkeur. De klas heeft dan nog geen
'geschiedenis' met de nieuwe docent, die voor een belangrijk deel ´meebepaalt´ wat
leerlingen van een vak vinden.
o

Voor de afname moet ongeveer een half uur worden uitgetrokken: het uitdelen van

het materiaal en geven van een korte instructie nemen 10 minuten in beslag; het invullen
kost ongeveer 20 minuten. Bij de instructie is het belangrijk dat de je benadrukt, datje
graag wil weten wat deze klas vindt van het vak dat je geeft. Het gaat dus niet om
individuele scores of om het beoordelingen van leerlingen! Benadruk dat vooral tegen de
leerlingen.
o

Voorkomen moet worden dat de afname tijdens ongewone omstandigheden

plaatsvindt (bijvoorbeeld vlak voor/na een proefwerk of na schooltijd), omdat dat het
invullen (negatief) kan beïnvloeden. Om dezelfde reden is het verstandig de afname
gewoon tijdens een lesuur, bij voorkeur aan het begin, te laten vallen.
o

De leerlingen dienen in hun eigen tempo en op vrijwillige basis de vragenlijst in te

vullen. Het is daarom wellicht handig van te voren te bepalen aan welke taak of opdracht
de leerlingen kunnen werken, die óf vlot klaar zijn óf bezwaar hadden tegen het invullen.
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o

De leerlingen dienen in hun eigen tempo en op vrijwillige basis de vragenlijst in te

vullen. Het is daarom wellicht handig van te voren te bepalen aan welke taak of opdracht
de leerlingen kunnen werken, die óf vlot klaar zijn óf bezwaar hadden tegen het invullen.
o

Overleg tussen leerlingen dient te worden vermeden, omdat hun eigen mening er toe

doet en ze anders wellicht beïnvloed worden door de mening van klasgenoten.
o

Probeer niet in te gaan op vragen van leerlingen over bijvoorbeeld de betekenis van

een uitspraak uit de vragenlijst. Hierdoor kan een onbedoeld effect uitgaan op het
antwoord van de leerling. Om dezelfde reden is het niet verstandig dat je bijvoorbeeld
over de schouders van leerlingen mee gaat kijken.
o

Door de klas te beloven, dat je de resultaten met hen zult bespreken, laat je zien dat

je de test serieus neemt.
Na afname
De belangrijkste functie van de vakbelevingstest is dat je objectieve informatie krijgt over
hoe de klas tegenover jouw vak staat. De nadruk ligt steeds op oorzaken, waar je invloed op
kunt uitoefenen. Welke maatregelen precies in aanmerking komen om te nemen n.a.v. de
uitslag, kan pas duidelijk worden als meer bekend is over de oorzaken van de gesignaleerde
beleving. Daarvoor is het belangrijk dat je in een gesprek met de leerlingen de uitslag aan de
orde stelt. Dat kan bijvoorbeeld als volgt:
Eerst informeer je de klas over de betekenis van de vier schalen. Vervolgens wordt de
klassenscore op het bord genoteerd, waarbij wordt verteld wat de maximale (4) en minimale
(1) score kan zijn. (Een hoge score is dus gunstig en een lage score ongunstig.) Je vraagt
de leerlingen vervolgens of ze deze uitslag hadden verwacht of juist heel verbaasd zijn over
de uitslag. De volgende vraag is welke oorzaken zij voor deze uitslag kunnen bedenken. Het
is belangrijk niet alleen aan negatieve aspecten aandacht te besteden, maar ook aan
positieve aspecten.
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Bijlage D: Vragenlijst voor interview
Het interview zal ongeveer 15 minuten duren en het gesprek wordt opgenomen. Het interview zal
gebruikt worden voor een onderzoek aan de TU van Eindhoven en gaat over: projectbeleving.
Afgelopen jaar heb je gewerkt aan 3 verschillende Technasiumprojecten: Een nieuw product voor
Yakult, TTA – Slimmer Verlichten en Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt.
Ter herinnering kort iets over de projecten.
Bij Een nieuw product voor Yakult heb je je georiënteerd op functional foods, een eigen
functional food gemaakt, een sensorisch onderzoek afgenomen en vervolgens een
commercial van max 30 seconde gemaakt.
- Bij TTA – Slimmer verlichten, heb je een visueel overzicht gemaakt, een afgebakende
omgeving gekozen, een lichtvisie geschreven en een prototype gemaakt.
- Bij Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt heb je visueel overzicht gemaakt van de
verschillen van voedselrijk en –arm water, het je een onderzoeksplan geschreven, een
onderzoek uitgevoerd en een beleidsplan gemaakt.
Je antwoorden hebben geen enkele invloed op je werkhouding of je procescijfer. Ik wil je dus vragen
om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Het gaat bij dit interview niet over de prestaties van de
klas of jou groep, maar om hoe jij zelf de projecten hebt ervaren.
-

Zijn daar tot dusver vragen over?
Dan gaan we door naar de vragen.

Vragen
1.1 We hebben drie projecten gedaan dit jaar, welke van deze drie vond jij het leukst?
Waarom?
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
Welke vond jij het minst leuk?
Waardoor vindt je die dan minder leuk?
Welk onderdeel van dat project vond je dan niet leuk?
Waren er dingen die je wel leuk vond (aan dat project)?
Wat vond je dan van project x?
Waarom?
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
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Als je terug denkt aan de verschillende projecten, zijn er dan dingen die je leuk vond bij alle drie?
Zo ja, welke dingen waren dat?
Of niet leuk vond aan alle drie?
Zo ja, welke dingen waren dat?
Je hebt bij alle projecten in een groepje samengewerkt, hoe was dat?
In hoeverre merkte je verschillen tussen die groepen?
Kan je beschrijven hoe het samenwerken ging in die verschillende groepen?
Welk van deze projecten vond je het moeilijkst en makkelijkst?
Wat was daar dan moeilijk en makkelijk aan?
Voor welk project heb je het hardst gewerkt en voor welke het minst?
Waardoor kwam dat?
Welke projecten vond je nuttig om te doen/welke niet/ waarom?
Wat maakte het nuttig?
Bij welk project wist je het beste wat je moest doen? Waar jij en je teamgenoten tijdens de lessen
mee aan de slag moesten?
Hoe kwam dat?
Bij welk project wist je dat het minste en weet je waardoor dat kwam?
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Bijlage E: Interviews Leerlingen
Jongen van 14 jaar, klas 2t2
Het interview zal ongeveer 15 minuten duren en het gesprek wordt opgenomen. Het
interview zal gebruikt worden voor een onderzoek aan de Technische Universiteit van
Eindhoven en gaat over: projectbeleving. Afgelopen jaar heb je gewerkt aan 3 verschillende
Technasiumprojecten: Een nieuw product voor Yakult, TTA – Slimmer Verlichten en
Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt.
Ter herinnering kort iets over de projecten.
-

Bij Een nieuw product voor Yakult heb je je georiënteerd op functional foods, een
eigen functional food gemaakt, een sensorisch onderzoek afgenomen en vervolgens
een commercial van maximaal 30 seconde gemaakt.
- Bij TTA – Slimmer verlichten, heb je een visueel overzicht gemaakt, een
afgebakende omgeving gekozen, een lichtvisie geschreven en een prototype
gemaakt.
- Bij Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt heb je een visueel overzicht
gemaakt van de verschillen van voedselrijk en –arm water, heb je een
onderzoeksplan geschreven, een onderzoek uitgevoerd en een beleidsplan gemaakt.
Je antwoorden hebben geen enkele invloed op je werkhouding of je procescijfer. Ik wil je dus
vragen om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Het gaat bij dit interview niet over de
prestaties van de klas of jouw groep, maar om hoe jij zelf de projecten hebt ervaren.
Zijn daar tot dusver vragen over?
Nee
Dan gaan we door naar de vragen.

Vragen
We hebben drie projecten gedaan dit jaar, welke van deze drie vond jij het leukst?
Ik vond Yakult het leukst.
Waarom?
Omdat uhm, ja ik weet niet. Het is gewoon je beleeft elk project anders en bij Yakult mocht je
ook echt dingen maken en bij verlichten kon dat niet en bij het laatste project, Naardermeer
Nat Schraalland kon dat ook niet en dat vind ik toch wel leuk om iets te kunnen maken.
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Ja het maken, maar ook de commercial ja ik vond wel leuk.
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
Naja ik vond dat mijn groepje mij een beetje bedroog aan het einde en daar heb ik ook met u
over gepraat en ja dat was het enige eigenlijk wat ik niet zo leuk eraan vond.
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Welke vond jij het minst leuk?
Ik denk dat Verlichten.
Waardoor vindt je die dan minder leuk?
Nou ik kan me niet heel goed meer herinneren, maar ja. Ik vond dit project (Naardermeer
red.) ook wel leuk omdat je ergens heen mocht en je moest onderzoeken dus dan kon je ook
nog wel dingen doen. Daar (TTA - Silmmer verlichten red.) was het meer van, je bedenkt het
en daarna kun je er niets meer eigenlijk aan doen. Je kon ook geen prototype maken.
Welk onderdeel van dat project vond je dan niet leuk?
Ja het was wel een goed te doen project alleen er zat niets in van bouwen en Onderzoek &
Ontwerpen is natuurlijk ook wel iets met echt bouwen en niet alleen maar achter een
computer zitten.
Waren er dingen die je wel leuk vond (aan dat project)?
Nou ik vond het wel leuk om dingen te bedenken met verschillende soorten licht en dat je
dat gaat gebruiken en te onderzoeken en uiteindelijk kom je dan op iets wat wel leuk is.
Alleen jammer dat je dan niet genoeg tijd hebt om het na te bouwen.
Wat vond je dan van project Naardermeer?
Ik vond het wel een leuk project, want je kon ook echt naar het Nat Schraalland en als je dan
dingen hebt gemist dan kon je er nog een keer heen dat kon bij die andere niet en het was
ook wel leuk dat je dat water kon onderzoeken omdat je er dan wat uitkomt en dat je dan
verschillende cijfers hebt en dat je daar dan een conclusie uit kunt trekken en het helpt ook
mee als je een goed lopend groepje hebt dat was dit keer wel goed.
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Vooral het water halen en het daarna onderzoeken. Het verslag schrijven was ook ja wel te
doen, maar dat was niet altijd heel leuk.
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
Nee eigenlijk niet, ik vond het wel een leuk project ik denk dat het ook wel leerzaam was
want ze zei dat het heel Nat Schraalland zo voedselarm mogelijk was maar dat was het
uiteindelijk niet op twee verschillende plaatsen en dat je dan iets aan kan doen en misschien
gaan ze het wel doen.
Als je terug denkt aan de verschillende projecten, zijn er dan dingen die je leuk vond bij alle
drie?
Ja ik vond ze allemaal wel leuk.
Niet een specifiek iets?
Nee niet echt. Bij die laatste en eerste opdracht dan wel.
*** INTERVIEW ONDERBROKEN DOOR MEDEDELING VAN DE RECTOR OVER DE
INTERCOM ***
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Ik vond Yakult en Nat Schraalland wel leuk omdat je daar echt ergens heen mocht en het
middelste project vond ik iets minder leuk omdat je daar gewoon op school moest blijven en
dan moest je echt dingen bedenken en dat vond ik wel het leukste er aan.
Of niet leuk vond aan alle drie?
Nou die heb ik eigenlijk niet, want ze waren allemaal wel op iets anders gebaseerd dus ze
waren ook wel heel leuk.
Je hebt bij alle projecten in een groepje samengewerkt, hoe was dat?
Het eerste project ging eerst wel goed alleen daarna voelde ik me een beetje bedrogen door
mijn groepsgenoten en het tweede project was ook wel leuk en het ging ook wel goed en dat
laatste project ging helemaal goed want we waren al heel erg vroeg klaar. Alleen ik zat
eigenlijk heel, ik heb in deze aantal projecten die ik nu heb, heb ik zo ongeveer 7 keer met
Owen gezeten dus ik heb er ook wel een keer genoeg van... want er zijn ook wel andere
mensen.
In hoeverre merkte je verschillen tussen die groepen?
Heel erg want sommige groepen waren niet heel erg goed bezig. Ook het laatste project
waren ze niet erg goed bezig. Ik ga geen namen noemen, maar u weet ook wel wie het zijn.
Maar onze groep ging ook weer heel erg goed en je merkt wel met wie je niet goed werkt en
met wie je wel goed werkt. Dat merk je in de klas.
Kan je beschrijven hoe het samenwerken ging in die verschillende groepen? Dat heb je
eigenlijk al beantwoord. Heb je verder nog iets aan toe te voegen?
Dat je echt wel ziet wie O&O niet erg serieus neemt en wie O&O wel echt serieus neemt.
Dat zie je ook wel in de cijfers terug, dus ja.
Welk van deze projecten vond je het moeilijkst en makkelijkst?
Daar kan ik niet zo eigenlijk op antwoorden want ze waren allemaal waren ze hadden
allemaal een ander thema. Dus het is moeilijk om ze allemaal met elkaar te vergelijken.
Als je er één zou moeten kiezen?
Het moeilijkst denk ik Yakult, omdat je daar ook echt veel moest doen en je moest een
drankje maken en je moest een commercial, dat was heel leuk. En het makkelijkst denk ik dit
project (Naardermeer red.), omdat het zo soepel verliep.
Voor welk project heb je het hardst gewerkt en voor welke het minst?
Ik denk dat ik ze voor allemaal wel even hard heb gewerkt. Bij de eerste misschien iets
minder, maar daarna dacht ik wel: laat ik maar gewoon even goed werken want dan is het
ook gewoon leuker en met het laatste project heb ik volgens mij wel heel veel gedaan.
Waardoor heb je bijvoorbeeld bij dat eerste project iets minder gewerkt?
Dat komt ook door de groepsgenoten en door het project zelf, want in het begin van het
project kon je niet heel veel doen. Tot dat we daar heen gingen en echt aan de slag konden.
En bij dit project (Naardermeer red.) kon je echt meteen aan de slag. En je groepsgenoten
die, sommige doen enorm veel en sommige doen enorm weinig dus als je met
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groepsgenoten zit die allemaal heel veel doen dan is er uiteindelijk te weinig om nog te
doen. Maar als je dan met mensen zit die iets minder doen, dan heb jij weer iets meer te
doen. Dus dan ben je weer veel bezig.
Welke projecten vond je nuttig om te doen/welke niet/ waarom?
Ik vond ze allemaal wel nuttig want bij elk project had je wel een soort skill want je moest
kunnen doen. Met elektriciteit of iets maken en ja daar vorder je wel in naar mate het jaar en
ik denk dat ze allemaal wel heel erg belangrijk zijn geweest voor wat je nu al kan. Ook
Projectskills dat is ook wel leuk.
Wat maakte het nuttig?
Wat je nu leert kun je later ook gebruiken en met elektriciteit ik snapte eigenlijk niet zo veel
van elektriciteit en nu snap ik eigenlijk alles wel.Een ik weet nu hoe elektriciteit werkt en ik
weet nu ook als nu thuis een lamp stuk is wat ik dan moet doen ofzo, en ja dat helpt wel.
Bij welk project wist je het beste wat je moest doen?
Bij de middelste (TTA - Slimmer verlichten red.) en de laatste (Naardermeer red.).
Waar jij en je teamgenoten tijdens de lessen mee aan de slag moesten?
Omdat de ene iets minder deed dan de ander, dat heb ik toen straks ook verteld. De ene
doet gewoon minder dan de ander. Dat zit ook gewoon in je karakter en dan moet een ander
moet dat oplossen. Je hebt mensen in onze klas die gaan thuis ook enorm veel dingen doen
en ik ben dan iemand die probeert te zorgen dat altijd in de les af komt. Maar je hebt ook
mensen die moeten het dan thuis doen, maar die doen het niet thuis en dat is soms wel heel
irritant.
Dus dat is afhankelijk van de groep dan.
Ja
Bij welk project wist je dat het minste en weet je waardoor dat kwam?
Ja nou niet echt. Ja door mijn groepsgenoten maar misschien lag het ook wel aan het
project. Dat weet ik niet. Ik was ook in het project enorm veel bezig om andere aan de slag
te zetten, want ze deden op een gegeven moment helemaal niks meer en ik had geen zin
om dan als enige alles te gaan doen.
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Meisje van 14 jaar, klas 2t2
Het interview zal ongeveer 15 minuten duren en het gesprek wordt opgenomen. Het
interview zal gebruikt worden voor een onderzoek aan de Technische Universiteit van
Eindhoven en gaat over: projectbeleving. Afgelopen jaar heb je gewerkt aan 3 verschillende
Technasiumprojecten: Een nieuw product voor Yakult, TTA – Slimmer Verlichten en
Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt.
Ter herinnering kort iets over de projecten.
-

Bij Een nieuw product voor Yakult heb je je georiënteerd op functional foods, een
eigen functional food gemaakt, een sensorisch onderzoek afgenomen en vervolgens
een commercial van maximaal 30 seconde gemaakt.
- Bij TTA – Slimmer verlichten, heb je een visueel overzicht gemaakt, een
afgebakende omgeving gekozen, een lichtvisie geschreven en een prototype
gemaakt.
- Bij Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt heb je een visueel overzicht
gemaakt van de verschillen van voedselrijk en –arm water, heb je een
onderzoeksplan geschreven, een onderzoek uitgevoerd en een beleidsplan gemaakt.
Je antwoorden hebben geen enkele invloed op je werkhouding of je procescijfer. Ik wil je dus
vragen om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Het gaat bij dit interview niet over de
prestaties van de klas of jouw groep, maar om hoe jij zelf de projecten hebt ervaren.
Zijn daar tot dusver vragen over?
Nee
Dan gaan we door naar de vragen.

Vragen
We hebben drie projecten gedaan dit jaar, welke van deze drie vond jij het leukst?
Yakult
Waarom?
Omdat je daar, nou ja daar gingen we leuke dingen doen en ik weet niet bij dat andere vond
ik heel saai want dan moest je allemaal met natuur en zo ja ik weet niet. Ik vond die andere
heel saai.
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Ik denk het maken van de Yakult producten
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
Nee volgens mij niet.
Welke vond jij het minst leuk?
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Die tweede met licht.
Waardoor vindt je die dan minder leuk?
Nou daar moest je je allemaal in licht enzo en ja dat vond ik heel saai. Ja sorry maar ik weet
niet ik vind het gewoon saai.
Welk onderdeel van dat project vond je dan niet leuk?
Je moest heel veel typen en zo en verdiepen erin. Niet dat ik verdiepen erg vind, maar ik
bedoel ja, dat was niet leuk.
Waren er dingen die je wel leuk vond (aan dat project)?
Nee.
Wat vond je dan van project Naardermeer?
Uhm nou ja ik vond het wel leuk met die testjes en dat we naar het Naardermeer mochten,
nou eigenlijk ik vond het testen en alles wat daarmee te maken had leuk en de rest vond ik
niet echt leuk.
Welk onderdeel van dat project vond je dan niet leuk?
Ja je moest heel veel typen en ja ik weet maar dat vind ik heel saai.
Als je terug denkt aan de verschillende projecten, zijn er dan dingen die je leuk vond bij alle
drie?
Dingen doen ervoor.
Of niet leuk vond aan alle drie?
Ja verslag maken, maar dat moet ik altijd doen dus ja.
Je hebt bij alle projecten in een groepje samengewerkt, hoe was dat?
Nou het lag er natuurlijk aan welk groepje. Ik vond het bij de eerste vond ik heel leuk groepje
en de tweede vond ik niet leuk en de derde vond ik wel leuk. Maar bij de derde daar zat ik
ook met vriendinnen maar bijvoorbeeld bij de tweede dan kreeg ik later nog te horen van
iemand van je had dit niet gezegd of je had dat niet gezegd of je had dit gedaan terwijl dat
helemaal niet waar was dus dat vind ik wel flauw.
In hoeverre merkte je verschillen tussen die groepen?
Nou gewoon, met die eerste en derde was beter werken.
Kan je beschrijven hoe het samenwerken ging in die verschillende groepen?
Nou in de laatste ging het heel goed omdat je dan ken je elkaar natuurlijk heel goed enzo en
ja maar dat is wel moeilijk om te zeggen van ja je hebt heel slecht gewerkt maar. En dat
bijvoorbeeld dat was bij groep 2 wel makkelijk, maar omdat je dan ben je niet echt bevriend
met diegene maar ja.
En dan maakt het in principe niet uit als je..
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Jawel, Nee maar nee zo bedoel ik niet maar ik bedoel dan is het dan kun je eerder zeggen
van ja je hebt niet zo goed gewerkt dan tegen een vriendin, want die kunnen het misschien
anders opvatten.
Welk van deze projecten vond je het moeilijkst en makkelijkst?
Ik vond Yakult het makkelijkst en ik vond die tweede het moeilijkst.
Wat maakte dat Yakult het makkelijkste was?
Nou ja je hoeft niet dieper erover na te denken dan het ja. Dat klinkt een beetje treurig, maar
dat is maar ja anders moet je bij die tweede moest je heel veel verdiepen in licht enzo maar
dat vond ik helemaal niet leuk. Want als ik, ja als een onderwerp niet interessant is, dan is
het ook niet leuk om daar in te verdiepen.
Dat maakt het dan ook moeilijk?
Ja dat vind ik wel, ik vind het moeilijker om te begrijpen.
Voor welk project heb je het hardst gewerkt en voor welke het minst?
Dat weet ik niet. Ik probeer gewoon altijd hard te werken.
Heb je ook overal even hard voor gewerkt?
Ja denk ik. Nou nee, voor de laatste iets minder.
Waardoor kwam dat?
Nou daar hoefde je niet super veel voor te doen dus.
Welke projecten vond je nuttig om te doen/welke niet/ waarom?
Nou volgens mij was die laatste, ja ik weet niet, nuttig. Bedoel je dat je er iets van leert ofzo?
Nou ik denk niet dat ze het tweede project iets mee gaan doen met onze ideeën en het
derde project, ja daar vond ik niet echt dat daar ook iets mee te doen viel maar ja misschien
de eerste?
Die eerste vond je het meest nuttig of het minst?
Nou voor het bedrijf ja, maar ik weet niet ja dat denk ik maar.
Wat maakte het nuttig?
Omdat ja nou daar kunnen zij dat is gewoon een nieuw product en daar kunnen zij kunnen
gewoon nog produceren. Voor Naardermeer is het niet echt ja een idee om het water
voedselrijk te maken, bij elkaar te houden, maar ik bedoel dat vind ik niet echt ja dat is niet
echt heel nuttig voor hun. Dat konden ze zelf gewoon ook al bedenken, want dat was niet
heel moeilijk.
Bij welk project wist je het beste wat je moest doen? Waar jij en je teamgenoten tijdens de
lessen mee aan de slag moesten?
Bij de eerste en de derde.
Hoe kwam dat?
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Omdat daar, ja ik weet niet het was gewoon daar stond duidelijk wat je moest doen enzo. En
bij de tweede was het heel onduidelijk wat je moest maken. Ja maar ik kan het me allemaal
niet zo heel goed meer herinneren wat het was maar ja zoiets denk ik.
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Meisje van 14 jaar, klas 2t2
Het interview zal ongeveer 15 minuten duren en het gesprek wordt opgenomen. Het
interview zal gebruikt worden voor een onderzoek aan de Technische Universiteit van
Eindhoven en gaat over: projectbeleving. Afgelopen jaar heb je gewerkt aan 3 verschillende
Technasiumprojecten: Een nieuw product voor Yakult, TTA – Slimmer Verlichten en
Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt.
Ter herinnering kort iets over de projecten.
-

Bij Een nieuw product voor Yakult heb je je georiënteerd op functional foods, een
eigen functional food gemaakt, een sensorisch onderzoek afgenomen en vervolgens
een commercial van maximaal 30 seconde gemaakt.
- Bij TTA – Slimmer verlichten, heb je een visueel overzicht gemaakt, een
afgebakende omgeving gekozen, een lichtvisie geschreven en een prototype
gemaakt.
- Bij Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt heb je een visueel overzicht
gemaakt van de verschillen van voedselrijk en –arm water, heb je een
onderzoeksplan geschreven, een onderzoek uitgevoerd en een beleidsplan gemaakt.
Je antwoorden hebben geen enkele invloed op je werkhouding of je procescijfer. Ik wil je dus
vragen om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Het gaat bij dit interview niet over de
prestaties van de klas of jouw groep, maar om hoe jij zelf de projecten hebt ervaren.
Zijn daar tot dusver vragen over?
Nee hoor
Dan gaan we door naar de vragen.

Vragen
We hebben drie projecten gedaan dit jaar, welke van deze drie vond jij het leukst?
Yakult
Waarom?
Ik vind onderzoeken leuk ja ik weet niet ik vond het gewoon een leuk project.
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Ja het product bedenken.
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
Dat weet ik niet meer. Ja er waren vast wel wat specifieke kleine dingetjes, maar niet iets
over het algemeen dat ik stom vond of niet leuk of moeilijk.
Welke vond jij het minst leuk?
Nou ik vond dat licht project dat vond ik niet heel leuk, maar ik vond dat waterkwaliteit dat
vond ik ook niet heel leuk. Ik vond het wel leuk om naar het Naardermeer te gaan of naar het
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Nat Schraalland en om de poster te maken. Maar de rest vond ik een beetje saai een beetje,
ja je hoefde niet echt veel te doen.
Dus die van het Nat Schraalland vond je ook dan minder leuk dan die van Slimmer
verlichten?
Ja, daar moest je nog wel wat meer onderzoeken en ja.
Welk onderdeel van dat project vond je dan niet leuk?
Nou ik vond het verslag maken niet leuk omdat het was heel onduidelijk wat je erin moest
zetten en het was elke keer het laatste moment kwam je erachter wat er dan wel in moest.
Maar er moest ook eigenlijk niet zo veel in het verslag er moest alleen dat beleidsplan en die
testresultaten en dat was het dan. En daar waren we volgens mij veel, ja het was niet.
Wat vond je dan van project Slimmer verlichten?
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Ja dan weer het bedenken van het nieuwe idee wat ontworpen moest worden en het
ontwerpen zelf vond ik leuk en ja dat vind ik leuk.
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
Nou het was een best wel ingewikkeld project en het was, dat weet ik niet meer. Ik denk dan
weer het verslag dat dat dan. Ja dat interesseert me dan niet echt.
Als je terug denkt aan de verschillende projecten, zijn er dan dingen die je leuk vond bij alle
drie?
Ja het ontwerpen en het bedenken en ideeën bedenken. Dat vind ik heel erg leuk.
Of niet leuk vond aan alle drie?
Ja verslagen maken.
Je hebt bij alle projecten in een groepje samengewerkt, hoe was dat?
Je merkt wel dat het ene groepje werkt veel beter dan het andere groepje. En er zijn altijd
wel kinderen die eigenlijk helemaal niets doen. En maar ik heb ook een keer in een groepje
gezeten waar echt iedereen wat deed en ja dat ging heel goed. Maar je hebt ook wel eens
van die kinderen die dan eigenlijk het hele project helemaal niks doen, maar dan op het
einde lijkt het alsof ze heel veel hebben gedaan ofzo. Dan leveren ze het project in en dan
nemen ze alle belangrijke dingen in voor het presenteren. Ja dan lijkt het opeens of ze wel
veel dingen hebben gedaan, terwijl dat niet zo is.
In hoeverre merkte je verschillen tussen die groepen?
Nou ik een keer in een groep gezeten met alleen maar meiden en eerst zou je denken dat
wordt alleen maar gegiechel en gelach, maar eigenlijk werkt dat wel gewoon heel goed. En
ik heb gewoon met jongens en meiden gezeten en het maakt eigenlijk helemaal niet zo heel
veel uit. Het ligt gewoon echt aan de persoon zelf en niet of het jongens of meisjes zijn.
Kan je beschrijven hoe het samenwerken ging in die verschillende groepen?
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Nou de ene keer vraag je aan iemand van kan je dit doen en dan of diegene doet het
gewoon helemaal niet of diegene doet het wel. Of je hebt mensen die die eigenlijk altijd niets
te doen hebben maar dan wel vragen wat kan ik doen. En dan moet ik dus bedenken ga dit
dan doen en de ene doet het wel en de andere doet het niet. Zo ongeveer.
Welk van deze projecten vond je het moeilijkst en makkelijkst?
Licht project
En het makkelijkst dan?
Ik weet alle projecten hebben zeg maar allemaal zo’n stukje ervan wat dan moeilijk maakt
of… ja… Ik denk dan het het waterkwaliteit omdat het heel onduidelijk was wat we nou
precies moesten doen?
Die vind je die dan het moeilijkst? Want je gaf eerst aan dat je het Licht project het moeilijkst
vond.
Ja die vind ik oh sorry oh sorry wat was de vraag?
Welke vind je het moeilijkst?
Lichtproject.
En welke vind je het makkelijkst?
Dan denk ik toch wel Yakult denk ik, ja dat weet ik eigenlijk niet.
Wat was daar dan moeilijk aan (Licht project)?
Het Onderwerp zelf, gewoon. De gebakende omgevingen en ik, eerst duurde heel lang
voordat we snapten wat nou eigenlijk de opdracht was, wat we moesten uit gaan voeren
en… ja…
Wat was daar dan makkelijk aan (Yakult)?
Omdat het leuk was.
En als het leuk is..
Ja dan gaat het toch wel makkelijker.
Voor welk project heb je het hardst gewerkt en voor welke het minst?
Eigenlijk heb ik voor allemaal wel heel hard gewerkt.
Was er eentje waarvoor je iets harder hebt gewerkt?
Dit jaar niet. Het was allemaal wel gelijk.
Waardoor kwam dat je voor allemaal hard hebt gewerkt?
Omdat ik wil dat het af komt en ik ben een beetje perfectionistisch. Ik wil dat het perfect is.
Nou het hoeft niet perfect perfect te zijn. Maar het moet er wel een beetje.. Dat het niet niets
is wat je inlevert. Het moet wel een beetje anders zijn dan anderen, origineel.
Welke projecten vond je nuttig om te doen/welke niet/ waarom?
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Ik vind eigenlijk alle projecten wel nuttig. Je leert elke keer wel weer wat nieuws gewoon
over het onderwerp zelf en… Gewoon je komt altijd wel weer nieuwe dingen tegen met in je
groepje om met nieuwe dingen ontwerpen en ja het is allemaal wel leerzaam.
Waren er ook projecten die je minder nuttig vond?
Ik vond de waterkwaliteit wel wat minder nuttig.
Wat maakte het dan minder nuttig?
Misschien omdat ik het niet interessant vind.
Bij welk project wist je het beste wat je moest doen? Waar jij en je teamgenoten tijdens de
lessen mee aan de slag moesten?
Yakult.
Hoe kwam dat?
Nou toen waren we ook naar het bedrijf geweest toch? En toen hadden we een hele uitleg
gekregen en dan kun je ook meteen vragen stellen en meestal is het dan ook wel gewoon
duidelijk. Bij de waterkwaliteit was het in principe ook wel duidelijk dachten we eerst, maar
toen op een gegeven moment kwamen we.. tegen we allemaal dingen tegen dat we dachten
oh huh dit moet er ook nog in dus dat was. Ik weet niet hoe het kwam dat was gewoon zo.
Dus bij de waterkwaliteit wist je het minst goed wat je moest doen?
Nou tijdens het project dachten we, nou we zijn goed bezig en dan opeens kom je erachter
dat je dan nog iets erbij moest doen, dat was heel verwarrend maar het lichtproject dat was,
dat was echt heel onduidelijk toen wisten we echt niet wat we moesten doen. Dat heeft heel
lang geduurd voordat we dat snapten.
Waardoor kwam dat denk je?
Nou ten eerste je krijgt dus zo’n boekje met de opdracht en volgens mij was dat gewoon met
allemaal ingewikkelde woorden. Het was volgens mij een beetje te ingewikkeld. en je kan
dan wel iemand om het uit te leggen, maar ja dat heb je bij sommige projecten dat je
nergens op internet iets kan vinden. Dat het echt gewoon geen informatie. Dat was bij Yakult
ook zo dat je gewoon helemaal niets kon vinden over, omdat het er allemaal afgehaald is
van internet. Dat is wel heel vervelend. Dus als je dan een verslag moet maken en er staat
geen informatie op het internet.
Met informatie zoeken, bedoel je dan dat je informatie in de eerste hit staat?
Nou je moet een opdracht uitvoeren, je moet uiteindelijk zelf je idee bedenken maar dan
moet je wel achtergrond informatie hebben en als je dat niet hebt dan, ja dan wordt het
moeilijk.
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Jongen van 14 jaar, klas 2t2
Het interview zal ongeveer 15 minuten duren en het gesprek wordt opgenomen. Het
interview zal gebruikt worden voor een onderzoek aan de Technische Universiteit van
Eindhoven en gaat over: projectbeleving. Afgelopen jaar heb je gewerkt aan 3 verschillende
Technasiumprojecten: Een nieuw product voor Yakult, TTA – Slimmer Verlichten en
Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt.
Ter herinnering kort iets over de projecten.
-

Bij Een nieuw product voor Yakult heb je je georiënteerd op functional foods, een
eigen functional food gemaakt, een sensorisch onderzoek afgenomen en vervolgens
een commercial van maximaal 30 seconde gemaakt.
- Bij TTA – Slimmer verlichten, heb je een visueel overzicht gemaakt, een
afgebakende omgeving gekozen, een lichtvisie geschreven en een prototype
gemaakt.
- Bij Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt heb je een visueel overzicht
gemaakt van de verschillen van voedselrijk en –arm water, heb je een
onderzoeksplan geschreven, een onderzoek uitgevoerd en een beleidsplan gemaakt.
Je antwoorden hebben geen enkele invloed op je werkhouding of je procescijfer. Ik wil je dus
vragen om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Het gaat bij dit interview niet over de
prestaties van de klas of jouw groep, maar om hoe jij zelf de projecten hebt ervaren.
Zijn daar tot dusver vragen over?
Nee
Dan gaan we door naar de vragen.

Vragen
We hebben drie projecten gedaan dit jaar, welke van deze drie vond jij het leukst?
Ik denk Yakult
Waarom?
Omdat ik daar zelf dingen mocht doen en omdat ik het niet heel erg moest onderzoeken.
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Het maken van het eindproduct.
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
Niet niet leuk, maar wat ik minder leuk vind is het onderzoeken.
Welke vond jij het minst leuk?
Ik denk, Naardermeer.
Waardoor vindt je die dan minder leuk?
Omdat het veel onderzoeken was en niet bouwen of zoiets en dat vind ik leuk.
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Welk onderdeel van dat project vond je dan niet leuk?
De hele tijd achter de computer zitten en dingen moeten opzoeken.
Waren er dingen die je wel leuk vond (aan dat project)?
Ja ik vond de proefjes doen wel leuk en ja sommige dingen onderzoeken vond ik ook wel
leuk.
Welke vond je dan wel leuk om te onderzoeken?
Het verschil tussen voedselarm en voedselrijk water en dat soort dingen.
Wat maakt het dan leuk om die wel te onderzoeken.
Omdat dat dingen zijn die je niet weet en dan ja mag je ook wel een beetje dieren opzoeken
en het is niet alleen voor iemand anders maar ook een beetje voor je zelf om zelf nieuwe
dingen te leren.
Wat vond je dan van project Slimmer verlichten?
Waarom?
Dat vond ik ook wel leuk, omdat ik daar vooral veel mocht bouwen.
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Het bouwen.
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
Nee, ja dat zou ook wel het leukste project zijn, maar ik weet niet zeker.
Als je terug denkt aan de verschillende projecten, zijn er dan dingen die je leuk vond bij alle
drie?
Nee, niet echt denk ik. Het minst leuk is onderzoeken en ik vind bouwen gewoon leuk, maar
ik vind onderzoeken niet stom ofzo ik vind het gewoon minder leuk.
Je hebt bij alle projecten in een groepje samengewerkt, hoe was dat?
Soms ik in groepjes natuurlijk wel, zit je dan met zijn tweeën ofzo. Alleen soms is het ook
dan kom je niet bij het groepje wat je wilt en dat is jammer, alleen meestal werk ik nog wel
goed samen.
In hoeverre merkte je verschillen tussen die groepen?
Ja mijn laatste groep was met allemaal mensen die graag hard wouden werken, dus dat
ging echt gewoon snel en goed. En met Yakult zat ik ook gewoon met mensen die hard
wouden werken, dat ging ook goed. Nee met het licht, ik weet niet meer. Met eentje was het
dat sommige mensen wat minder wouden doen, dat was wel irritant. Dan zaten ze van ja
deze les heb ik dit af en dan was het nog lang niet af.
Kan je beschrijven hoe het samenwerken ging in die verschillende groepen?
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Naja, in de laatste groep gingen we eerst bij elkaar zitten van wat moeten we allemaal af
hebben oke en wie gaat dat doen. En als we dat en als die les was het ook altijd klaar. Bij de
andere groepen was dat ook meestal het geval alleen soms kwam dat niet af. Bij die eerste
groep hadden meestal drie mensen het af en dan eentje niet. Dat was wel vervelend.
Welk van deze projecten vond je het moeilijkst en makkelijkst?
Ik denk met het licht.
Wat was daar dan moeilijk en makkelijk aan?
Omdat ik niet echt goed wist waar we zeg maar licht enzo konden veranderen en de juiste
project te vinden.
En welk project vond jij het makkelijkst?
Ik denk Yakult, omdat dat gewoon je mocht precies zelf weten. Je mocht zelf een product
maken dus er zijn ook geen eisen aan van dit mag niet en dit mag wel en ja dat maakt het
makkelijker.
Voor welk project heb je het hardst gewerkt?
Ik denk het Naardermeer.
Waardoor kwam dat?
Omdat iedereen hard werkt en je wou niet onderdoen voor de rest.
En voor welke heb je dan het minst hard gewerkt?
Ja bij het licht heb ik vooral in de werkplaats gezeten, maar bij Yakult heb ik ook nog
onderzocht. Ik denk van wat je kan zien heb ik denk ik het minst bij het licht gedaan.
Waardoor kwam dat?
Omdat met onderzoeken, onderzoek je meerdere dingen dat is op de computer. en het
prototype maken is maar één ding dus dan denk ik dan vind ik zelf dat dat minder lijkt.
Dat is wat minder lijkt, is dat dan ook minder.
Dat weet ik niet, nee ik denk het niet.
Welke projecten vond je nuttig om te doen/welke niet/ waarom?
Allemaal eigenlijk.
Wat maakte het nuttig?
Omdat je bij alle projecten iets nieuws hebt geleerd wat ik nog niet wist en wat ik ook leuk
vond om te doen en om te zien ook, wil ik later ook zoiets doen.
Kun je daar een voorbeeld van geven.
Nou bijvoorbeeld bij elektriciteit, dat heb ik nog nooit gedaan maar ik vond het wel echt heel
leuk en bij Yakult ook met zelf dingen maken en opletten wat er in zit en bij het Naardermeer
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met onderzoeken met Flora Fauna, dat het water goed moet blijven. Rekening houden met
natuur en omgeving.
Als je moest kiezen welk project vond je dan het nuttigst om te doen.
Ik denk Naardermeer of elektriciteit. Ik weet het niet.
Waar die als meest nuttig.
Ik denk dat ik later iets wilt doen met elektriciteit of iets met techniek, technische kant op
ofzo.
Welk project vond jij het minst nuttig om te doen.
Ik denk dan Yakult.
Wat maakte dat het minder nuttig was?
Voor mij, ik vond het voor mijzelf minder nuttig omdat ik denk dat ik later niet zelf iets in die
richting wil gaan doen.
Bij welk project wist je het beste wat je moest doen? Waar jij en je teamgenoten tijdens de
lessen mee aan de slag moesten?
Bij het Naardermeer.
Hoe kwam dat?
Omdat het daar duidelijk was, we begrepen de opdracht en we wisten wat we wouden gaan
doen en omdat we elke les daarvoor bij elkaar kwamen ook weer van wat gaan we doen en
dat ja maakt het wel makkelijker.
Bij welk project wist je dat het minste en weet je waardoor dat kwam?
Bij het lichtproject omdat het in het begin heel erg nadenken was wat willen we eigenlijk
gaan doen en waar. Dat was gewoon in het begin heel erg moeilijk.
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Jongen van 15 jaar, klas 2t2:
Het interview zal ongeveer 15 minuten duren en het gesprek wordt opgenomen. Het
interview zal gebruikt worden voor een onderzoek aan de Technische Universiteit van
Eindhoven en gaat over: projectbeleving. Afgelopen jaar heb je gewerkt aan 3 verschillende
Technasiumprojecten: Een nieuw product voor Yakult, TTA – Slimmer Verlichten en
Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt.
Ter herinnering kort iets over de projecten.
-

Bij Een nieuw product voor Yakult heb je je georiënteerd op functional foods, een
eigen functional food gemaakt, een sensorisch onderzoek afgenomen en vervolgens
een commercial van maximaal 30 seconde gemaakt.
- Bij TTA – Slimmer verlichten, heb je een visueel overzicht gemaakt, een
afgebakende omgeving gekozen, een lichtvisie geschreven en een prototype
gemaakt.
- Bij Onderzoek naar de waterkwaliteit bij Stadzigt heb je een visueel overzicht
gemaakt van de verschillen van voedselrijk en –arm water, heb je een
onderzoeksplan geschreven, een onderzoek uitgevoerd en een beleidsplan gemaakt.
Je antwoorden hebben geen enkele invloed op je werkhouding of je procescijfer. Ik wil je dus
vragen om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Het gaat bij dit interview niet over de
prestaties van de klas of jouw groep, maar om hoe jij zelf de projecten hebt ervaren.
Zijn daar tot dusver vragen over?
Nee
Dan gaan we door naar de vragen.

Vragen
We hebben drie projecten gedaan dit jaar, welke van deze drie vond jij het leukst?
Ik denk Naardermeer.
Waarom?
Omdat, ja weet ik niet. Het functional foods interesseerde me niet echt en met dat licht ja,
dat was wel leuk opzicht. Maar met het Naardermeer moest je ook veel meer met je handen
doen en dat onderzoeken en dat is wat meer voor mij dan op de computer research doen
ofzo.
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Ja ik denk, gewoon dat onderzoeken en dat onderzoeksplan schrijven en daaruit conclusies
trekken en een beleidsplan maken.
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
Niet echt.
Welke vond jij het minst leuk?
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Ik denk Yakult
Waardoor vindt je die dan minder leuk?
Ja het was sowieso niet echt mijn ding iets wat ik leuk vond om te doen ofzo. Ja het was, ja
nou ja. Het leukste vond ik eraan dat we ook zelf iets gingen maken. Dat vond ik wel leuk.
We hebben bij Yakult voor mijn idee heel veel op de computer gezeten en dat vond ik wat
minder.
Welk onderdeel van dat project vond je dan niet leuk?
Ja dat onderzoeken naar functional foods enzo, dat want dat vond ik gewoon niet heel erg
interessant of leuk en daarom denk ik dat ik het ook als minder leuk heb beleefd.
Waren er dingen die je wel leuk vond (aan dat project)?
Ja dat je zelf een drankje mocht maken en dat je dan ook echt kon proeven en dat je naar
mensen toe ging van vind je dit lekker. Dat vond ik wel leuk.
Wat vond je dan van project Slimmer verlichten?
Ik vond het wel leuk, zeker toen we iets gingen bouwen. Alleen ons groepje was niet heel
erg gelukkig met Darren en we zaten al met zijn drieën. Alleen ja, het was op zich wel leuk
maar, het was ook niet echt iets wat ik, ja… nou ja.. Ik weet niet echt.
Welk onderdeel van dat project vond je leuk?
Dat we een lamp gingen bouwen of een prototype.
Waren er dingen die je niet leuk vond (aan dat project)?
Ja dan moet ik heel even nadenken wat we ook alweer hebben gedaan. Ja dat
vooronderzoek met dat wat je doet voordat je aan dat lampje gaat bouwen.
Als je terug denkt aan de verschillende projecten, zijn er dan dingen die je leuk vond bij alle
drie?
Ja want ik vond bij het laatste project dat onderzoeken het leukst en bij yakult met het mixer
ding en het fruit en Yakult en het drankje maken vond ik wel het leukst. en bij het andere
project vond ik het bouwen van die lamp het leukste deel. Ja met mijn handen iets, niet op
de computer. Dat trekt mij meer aan dan...
Of niet leuk vond aan alle drie?
Ja het onderzoeken want we moeten van tevoren altijd zo’n visueel onderzoek ofzo maken
en ja dat vind ik wel minder.
Je hebt bij alle projecten in een groepje samengewerkt, hoe was dat?
Wel prima, ik vond bij het laatste groepje vond ik wel een fijne samenwerking en van
daarvoor dat herinner ik me niet echt meer.
In hoeverre merkte je verschillen tussen die groepen?
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Niet echt want je bent uiteindelijk, ja je overlegt wel samen, maar je doet uiteindelijk toch je
eigen ding. En iets meer met als je met jezelf gewoon normaal met andere omgaat dan is
ruzie gebeurd dan eigenlijk niet.
Kan je beschrijven hoe het samenwerken ging in die verschillende groepen?
Ja naja, je verdeeld gewoon de taken. De een doet het visueel onderzoek en de andere
maakt een samenvatting van de opdracht en de andere doet weer iets anders en dan ja dan
maak jij dat in je eentje of met zijn tweeën dat kan ook en dan kijk je naar een tijdje wat je
hebt gemaakt met elkaar.
Welk van deze projecten vond je het moeilijkst en makkelijkst?
Ik vond denk ik het laatste project van Yakult (hij bedoelt hier Nat Schraalland, red.)vond ik
het makkelijkst, want ik had vorig jaar ook ongeveer het zelfde gedaan, maar dan met de
planten en dieren in het Nat Schraalland en niet per se met de slootjes en toen moesten we
ook de grond onderzoeken op pH waarden enzo. Het moeilijkst vond ik denk ik, ja ik weet
niet. Ik denk dan dat lichtproject, maar ik zou niet kunnen verklaren waarom.
Wat was daar dan moeilijk en makkelijk aan?
Vind ik moeilijk want, het is echt al lang geleden.
Voor welk project heb je het hardst gewerkt en voor welke het minst?
Het laatste project.
Waardoor kwam dat?
Ik denk omdat ik meer wist wat ik aan het doen was en ik vond het denk ik leuker. En het
was voor mij een duidelijke opdracht.
En voor welke het minst hard?
Het lichtproject denk ik.
En waardoor komt dat.
Omdat ik denk ik in het groepje zat met Thom en Thom is wel een vriend van me en ja oke
dat was ook het laatste project met Owen alleen ja, ik weet niet, ging wel goed. En het was
ja… het was ook een opdracht die me minder interesseerde.
Welke projecten vond je nuttig om te doen/welke niet/ waarom?
Ik denk ja het is allemaal op een heel ander gebied en het is redelijk verschillende en het
heeft allemaal wel iets wat nuttig is. Alleen het laatste project heb ik het hardst gewerkt en
daardoor denk ik ook wel het meest geleerd.
Kun je ook aangeven welk project je het minst nuttig vond?
Yakult project voor mij gevoel want, ja nou ja, ongeveer iedereen had bijna wel het zelfde of
naja.. nee niet altijd precies maar, heel veel mensen, ja je kwam toch op het drankje. Ja
want als iedereen een drankje heeft, dan lijkt het toch allemaal heel erg op elkaar.
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Bij welk project wist je het beste wat je moest doen? Waar jij en je teamgenoten tijdens de
lessen mee aan de slag moesten?
Het laatste project.
Hoe kwam dat?
Het was voor mij duidelijker, omdat ik bij de eerste twee projecten heb ik me eigenlijk niet
heb ik eigenlijk niet gelezen ofzo, de opdracht goed bekeken en bij dat laatste project vond
ik het een duidelijke opdracht, want je had die deelopdrachten en dat visueel onderzoek van
te voren, waardoor je ook wist waar je mee bezig was.
Bij welk project wist je dat het minste en weet je waardoor dat kwam?
Ja ik denk bij het licht project, omdat ik dat een beetje een onduidelijk opdracht vond.
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Bijlage F: Tabellen van de analyse van de interviews
Tabel F1: De samenvattingen van de vragen en antwoorden van de vijf afgenomen interviews. De
volledige vragen en antwoorden zijn opgenomen in Bijlage E.
Vraag

R1
R2
R3
R4
R5
Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting

Welk project
vond je het
leukst?

Yakult

Yakult

Actief dingen
maken.

Yakult.

Yakult.

Naardermeer.
Praktisch met
handen
onderzoek
doen. Minder
achter de
computer.

Waarom?

Actief dingen
maken.

Welk
onderdeel van
dat project
vond je leuk?

Het onderzoek,
onderzoeksplan
, conclusies
Het maken van Het maken van
Het maken van Het maken van trekken en
een product en een (Yakult)
beleidsplan
een (Yakult)
een (Yakult)
de commercial. product.
maken.
product.
product.

Waren er
dingen die je
niet leuk vond
(aan dat
project)?

Samenwerkings
problemen
Nee.

Onderzoeken.

Nee.

Het onderzoek. Nee.

Welke vond jij Slimmer
het minst leuk? verlicht (TTA)

Slimmer
verlicht (TTA)

Naardermeer.

Naardermeer.

Yakult.

Waardoor vindt Geen concreet
je die dan
(fysiek)
minder leuk? product.

Theorie was
heel saai.

Het meeste
onderzoek.

Te veel
onderzoeken.

Veel achter de
computer.

Bronnenonderz
Welk
oek. Alleen
onderdeel van maar achter de
dat project
computer
vond je dan
zitten. Niks
Veel
niet leuk?
bouwen.
uitschrijven.
Waren er
dingen die je
wel leuk vond
(aan dat
project)?

Ontwerpen met
licht aan de
hand van
onderzoek.
Nee.

Wat vond je

Naardermeer.

Naardermeer.

Te veel
bronnenonderz
Verslag (ook
onduidelijk wat oek achter de
computer.
er in moest).

Oninteressant.
Bijvoorbeeld:
Het onderzoek
naar functional
foods

De proefjes.
Onderzoek
naar dingen die
je niet weet.

Het drankje
maken en het
smaakonderzo
ek.

Slimmer

Slimmer

Slimmer
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dan van project
x?

Waarom?

verlichten (TTA) verlichten
(TTA).

Leuk project.
Locatie vrij te
bezoeken.
Water
onderzoeken.

Wel leuk.

Welk
onderdeel van
De testjes en
dat project
Water halen en alles
vond je leuk
onderzoeken. daaromheen.

Wel leuk.
Ingewikkeld
maar wel moet
bouwen.

Dat vond ik ook
wel leuk. Daar
mochten we
veel voor
bouwen.

verlichten
(TTA).

Wel leuk. Maar
minder door
groepsproblem
en.

Idee bedenken.
Het ontwerpen. Het bouwen.

Het (prototype)
bouwen.

Best
ingewikkeld.
Het verslag.

Nee.

Het
vooronderzoek.
(alles dat je
moet doen
voordat je mag
bouwen).

Met mijn
handen iets
doen.

Waren er
dingen die je
niet leuk vond
(aan dat
project)?

Nee.

Veel
uitschrijven.

Als je terug
denkt aan de
verschillende
projecten, zijn
er dan dingen
die je leuk vond
bij alle drie? Zo
ja, welke
dingen waren
dat?

Nee. Alleen bij
Yakult en
Naardermeer
het
locatiebezoek.

Actief bezig
Ideeën
zijn. Het doen bedenken. Het
met de handen. ontwerpen.

Het bouwen.

Verslagen
maken.

Het onderzoek
(het minst leuk,
maar niet
Het
stom).
onderzoeken.

Of niet leuk
vond aan alle
drie? Zo ja,
welke dingen
waren dat?

Nee.

Je hebt bij alle
projecten in
een groepje
samengewerkt,
hoe was dat? Steeds beter.
In hoeverre
merkte je
verschillen
tussen die
groepen?

Heel erg.

Verslagen
maken.

Meestal wel

Verschillend per Verschillend per goed, maar
groepje.
groepje.
verschillend.

Jazeker.

Jazeker.

Slimmer
verlichten
(TTA), minder
goed groepje.
De andere
groepjes die

Prima.
Je werkt
uiteindelijk
alleen binnen
de groep. Als je
normaal
omgaat met
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goed wilden
werken.

Kan je
beschrijven hoe
het
samenwerken
ging in die
verschillende
groepen?

Samenwerken
is moeilijker als
je de mensen
Je ziet goed wie nog niet goed
kent omdat je
O&O serieus
nemen en wie dan eerlijker
kan zijn.
niet.

Sommige
personen doen
niks. Andere
zijn
afwachtend.
Andere werken
wel goed.

Verschillend
per groep. Niet
iedereen werkt
even hard. Dat
is vervelend.

mensen dan
ontstaat er
geen ruzie.

Verdeeld taken
en evalueert
samen de
uitkomsten.

Welk van deze
projecten vond
je het
moeilijkst?
Yakult.

Slimmer
verlicht (TTA)

Slimmer
verlicht (TTA)

Slimmer
verlichten
Slimmer
verlichten (TTA) (TTA).

En Makkelijkst? Naardermeer.

Yakult.

Yakult.

Yakult.

Onduidelijkheid
vanuit de
opdracht over
Het onderwerp. de locatie en
Het jargon. De het vinden van Geen uitleg van
precedenten.
theorie.
respondent.

Wat was daar
dan moeilijk
aan?

Veel
verschillende
activiteiten
(drankje,
Theorethisch.
commercial...). Oninteressant.

Wat was daar
dan makkelijk
aan?

Als het
interressant is.
Ging met de
Niet te veel
groep
soepel/gemakk theorie om je in Doordat het
te verdiepen.
elijk.
leuk was.

Voor welk
project heb je
het hardst
gewerkt?

Elk project
evenveel.

En voor welke
het minst?
Waardoor
kwam dat?
(Hardst
gewerkt).

Elk project
evenveel.

Naardermeer.
Verschillen
door de inzet
van
groepsleden.

Waardoor
kwam dat?
(Minst hard
gewerkt).

Welke

Yakult &
Slimmer
verlichten

Doordat er
weinig eisen
Door
werden gesteld. voorkennis.

Naardermeer.

Naardermeer.

Slimmer
verlichten
(TTA).

Slimmer
verlichten
(TTA).

Voorkennis
Peer pressure. maakt het
Perfectionistisc Doordat andere leuker en
h.
hard werkte
duidelijker.
In de groep met
een vriend en
oninteressante
opdracht.

Daar hoefde je
niet veel voor te
doen.
Allemaal.

Naardermeer.

Yakult (voor het
bedrijf).
Allemaal.

Slimmer
verlichten

Naardermeer.
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projecten vond
je nuttig om te
doen?

(TTA).

Welke niet?

Geen.

Wat maakte
het nuttig?

Door
persoonlijke
relevantie. Bij
verlichten heb
ik geleerd over
electriciteit
waar ik later
ook wat mee wil
doen
(Electriciteit).
Wat we bij
Yakult hebben
gedaan wil ik
waarschijnlijk
niet mee verder
(zelf dingen
maken,
functional
foods).
Onderzoek
Omdat ze dit
Elk project had
naar Flora en
als product in
een
productie
Kennisvergarin Fauna en
vaardigheid.
waterbeheer.
kunnen nemen. g.

Wat maakt het
“niet” nuttig?

Nvt.

Bij welk project
wist je het
beste wat je
moest doen?
Waar jij en je
teamgenoten
tijdens de
lessen mee aan Slimmer
de slag
verlicht &
moesten?
Naardermeer.

Naardermeer.

Geen.

Naardermeer.
Omdat het
makkelijk was
en zij het ook
zelf hadden
kunnen
bedenken.

Naardermeer.
Omdat ik het
niet interessant
vind.

Yakult &
Naardermeer.

Yakult.

Yakult.

Yakult.

Doordat ik
harder heb
gewerkt heb ik
meer geleerd.

Yakult. Je
moest gewoon
een drankje
maken en dat
deed iedereen.

Naardermeer.

Naardermeer.

Afhankelijk van Daar stond
Door
Duidelijke
Duidelijk
Hoe kwam dat? de groep.
duidelijk in wat bedrijfsbezoek opdracht en de opdracht. Bij
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je moest
maken.

en goede uitleg aanpak met de
aan het begin. groep.
[Simpelere
opzet.]

Als je
voorkennis mist
en je niet goed
weet hoe je de
Bij welk project
informatie kan
wist je dat het
vinden is het
minste en weet
Onduidelijk wat
moeilijk om de
je waardoor
Groepsgenoten er gevraagd
opdracht uit te
dat kwam?
die niets deden. werd.
voeren.

Lichtproject.
Omdat we zelf
moesten
bepalen wat we
wilden doen en
waar.

andere
projecten ook
niet goed de
opdracht
gelezen.

Slimmer
verlichten
(TTA).
Onduidelijke
opdracht.
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Bijlage G: Tabellen van de analyse van de projectopdrachten
Tabel G1: Het aantal woorden van de projectopdrachten per sectie en in totaal.
Aantal
woorden

Slimmer
verlichten

Yakult

Nat
Schraalland

Waar werk je?

195

103

108

Situatie

123

336

233

Opdrachtgever

13

141

17

De opdracht

66

68

110

Het beroep

109

464

86

89

242

0

311

440

128

44

146

54

950

1940

736

Opleiding
Deelopdrachten
Afronding
Totaal

Tabel G2: Vakjargon en niet alledaagse woorden uit de drie projectopdrachten. In kolom 1 staan de
secties vermeld. De selectie is tot stand gekomen door te kijken naar vaktechnische woorden en
woorden die niet in spreektaal gebruikt worden.
Vakjargon en
niet alledaags
woordgebruik

Yakult

Slimmer verlichten

Nat Schraalland

Waar werk je?

voedingsmiddelenbedrijf*
Research en Development*
marketing
voedingsmiddelentechnoloo
g
marktonderzoekgegevens*
testpanel*

lichtarchitect*
industriële vormgeving
esthetische
functionele
IGOV

ringdijk
productiegraslanden
ontstaansgeschiedenis
monitoren
natuurwaarden
verantwoording

Situatie

welzijn
veroudering

verstedelijking
leefomgeving
flora en fauna
inefficiënte
armaturen
strooilicht
fossiele brandstoffen
kooldioxyde
atmosfeer
lichtverspilling
decennia
sociale veiligheid
kostenbeheersing

waterpeil
kwelwater
kranswieren*
voedselarm water
voedingsstoffen
waterkwaliteit
watergangen
waterbeheer
samenstelling
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leefbaarheid
openbare ruimte
lichthinder
welbevinden
Opdrachtgever

corporate relations officer

stimuleren
initiëren
innovatief
beleidsmatig
regelgevend
gebruikswaarde
duurzaamheid
kosten en baten
kennisinstellingen
marktpartijen

ecologie
beheereenheid
verantwoording
watermonsters
subsidieverstrekker

De opdracht

-

lichtconcept
lichtbeeld
lichtinstrument

flora en fauna*

Het beroep

voedingsindustrie
signaleert
fabricagemogelijkheden

qua
stedenbouw
architectuur
utiliteitsbouw
infrastructurele werken
authenticiteit
architectonische
‘dragers’
overtroeft
in- en exterieur
plangebied
verfraaiende
enigszins
implementatie
specificaties
vertegenwoordigd
herdefiniëren
optimaal

handhaven

Opleiding

-

coöperatief

-

Deelopdrachte
n en afronding

functional foods
probiotica
labjournaal
sensorisch onderzoek

visueel overzicht
afgebakende omgeving
vermogen
laboratoriumexperiment
en
fysieke en psychische
gevolgen
echter
relatief hoog

visuele weergave
gedocumenteerd
beleidsplan
uiteenzet
doelstelling
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lichtintensiteiten
epidemiologisch
stressfactoren
aantasting
substantieel
reductie
Tabel G3: Aantal woorden vakjargon per sectie en in totaal.
Aantal
woorden

Slimmer
verlichten

Yakult

Nat
Schraalland

Waar werk je?

6

5

6

Situatie

2

17

9

Opdrachtgever

1

10

5

De opdracht

0

3

1

Het beroep

3

17

1

Opleiding

0

1

0

Deelopdrachten

4

14

5

16

67

27

Totaal
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Bijlage H: Figuren van de analyse van de
projectbelevingstesten
In onderstaande figuren zie je de histogrammen per project en voor elke subschaal. Op die
verticale as staat het aantal leerlingen en op de horizontale as hoeveel punten deze vraag
opleverde. Elke subschaal bestaat uit acht vragen.
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105

TTA

106

107

Nat Schraalland
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