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Voorwoord
Dit verslag is het resultaat van het onderzoek dat wij hebben gedaan naar het profielwerkstuk (PWS)
havo op het Beatrix College te Tilburg en het Cambreur College te Dongen. De afgelopen maanden
hebben wij aan dit onderzoek gewerkt in kader van ons afstudeeronderzoek voor de opleiding
Master Maatschappijleer aan de Fontys lerarenopleidingen Tilburg (FLOT). Binnen deze opleiding
hebben wij ons meerdere malen verdiept in wat nu specifiek de verschillen zijn tussen de
bovenbouwleerlingen op de havo en het vwo. Het viel ons op dat het ministerie van OCW bij het
opstellen van de eisen van het PWS vrijwel geen niveauverschil aanbrengt tussen havo en vwo. Dit in
tegenstelling met wat wij de afgelopen twee jaar op onze opleiding geleerd hebben. Dit in
combinatie met het feit dat het maken van het PWS, door docenten op beide scholen, niet altijd als
meerwaarde voor de leerlingen wordt gezien, heeft ons er toe aangezet om ons de afgelopen
maanden te verdiepen in dit onderwerp. Door dit onderzoek krijgen de directies op beide scholen
inzicht in hoe het PWS op de havo wordt ervaren door leerlingen en begeleiders, of de huidige
aanpak wel aansluit bij de doelgroep en waar kansen liggen ter verbetering. Door het uitvoeren van
dit onderzoek zijn wij in de toekomst zelf beter in staat om leerlingen te begeleiden bij het doen van
onderzoek.
Voor de totstandkoming van dit onderzoek willen wij de heer Rob van den Boorn,
opleidingscoördinator Master Maatschappijleer aan de FLOT, bedanken voor de feedback die wij
mochten ontvangen. Zijn reactiesnelheid en de tijd die hij heeft genomen om onze vragen te kunnen
beantwoorden, hebben er mede voor gezorgd dat wij het onderzoek konden voortzetten.
Wij danken de leerlingen van havo 5 en de begeleiders van het PWS voor de moeite die zij hebben
genomen bij het invullen van de enquête. Daarnaast danken wij onze collega’s Hilde Oosterbaan,
Judith Simpelaar (Beatrix College) en Paul Belle (Cambreur College) voor het verstrekken van
informatie en ondersteuning tijdens het onderzoek en Paul van Barneveld voor het ontwerpen van
onze kaft.
Als laatste gaat onze dank uit naar onze partners Stijn Willemse en Joost Winterwerp. Het afgelopen
halfjaar hebben zij met enige regelmaat hun vrije zondagen alleen door moeten brengen, omdat wij
aan het studeren waren. Daarnaast hebben zij ons in die tijd voorzien van de nodige versnaperingen,
zodat wij ongestoord door konden werken.

Marlies van Aarle & Michelle Gagliardi
Maart 2014
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Samenvatting
Het profielwerkstuk (PWS) in havo 5 is op het Beatrix College en op het Cambreur College een
onderwerp waar regelmatig over wordt gesproken. Vanuit de docenten zijn er klachten die variëren
van het ontbreken van motivatie tot aan het wellicht ontbreken van genoeg
onderzoeksvaardigheden bij de havoleerling. Ook de leerlingen zijn niet altijd te spreken over het
profielwerkstuk en klagen over het feit dat ze moeite hebben met het opstellen van hoofd- en
deelvragen en zijn niet altijd even tevreden over de begeleiding die zij krijgen. Deze ervaringen
hebben er toe geleid om het profielwerkstuk op de havo aan een praktijkonderzoek te onderwerpen
en dit leidde tot drie vragen. Wat kan de havoleerling aan? Biedt de school wel de juiste faciliteiten?
Past de school op de juiste wijze de havo-didactiek toe bij het werken aan het profielwerkstuk?
We hebben in dit onderzoek gekeken naar de begeleiding, eisen en faciliteiten die het Beatrix College
en het Cambreur College bieden aan het PWS in havo 5. Daarnaast hebben we een literatuurstudie
gedaan naar de persoonlijke en didactische kenmerken van een havoleerling. We hebben getracht
antwoord te krijgen op de vraag of de praktijk (begeleiding, eisen en faciliteiten) van beide scholen
aansluit bij wat de theorie over de persoonlijke en didactische kenmerken van de havoleerling zegt.
In het theoretisch kader worden de landelijke eisen die aan het PWS gesteld worden, beschreven.
Gezien het feit dat deze erg beperkt zijn, hebben wij meer literatuur bestudeerd. SLO stelt hogere
eisen bij deelname aan de landelijke PWS-wedstrijd. Dit komt doordat SLO van mening is dat het
PWS kan dienen als schakel om de kloof tussen VO en HO te verkleinen. Aangezien wij deze mening
delen hebben we ons daardoor ook verdiept in welke generieke vaardigheden de havoleerlingen
nodig hebben bij het maken van een PWS en hebben wij een profiel geschetst van de havoleerling.
Uit de literatuur blijkt dat de eisen te ruim gesteld zijn voor een havoleerling. Hierdoor zijn leerlingen
afhankelijk van het beleid dat de school voert omtrent het PWS en of dit aansluit bij de
havodidactiek.
Maar hoe wordt het PWS in de praktijk door leerlingen en begeleiders ervaren? Om dit te weten te
komen hebben wij gekozen een enquête afgenomen onder de begeleiders en leerlingen op het
Beatrix College en Cambreur College. Het gaat hierbij om een algemeen beeld. De voornaamste
conclusies die uit ons onderzoek kunnen worden getrokken is dat het Beatrix College en het
Cambreur College op bepaalde punten rekening houden de didactiek van de havoleerling zoals wij dit
in ons onderzoek hebben beschreven. Opvallend is dat wat in de literatuur beschreven wordt niet
altijd overeen komt met wat leerlingen en begeleiders als prettig ervaren. Daarnaast zijn begeleiders
negatiever over de mate waarin de leerling onderzoeksvaardigheden beheerst in vergelijking wat de
leerlingen vinden tot wat zij in staat zijn.
Beide scholen bieden wel de juiste faciliteiten aan de havoleerlingen om aan de landelijk gestelde
eisen te voldoen. Leerlingen van zowel het Beatrix college als het Cambreur college zijn beiden te
spreken over de randvoorwaarden die de scholen creëren.
Toch concluderen beide scholen wel dat belangrijke vaardigheden zoals het opstellen van een
hoofdvraag en deelvragen veel leerlingen niet onder de knie hebben. Wij adviseren onze scholen
meer specifieke eisen op te stellen voor het PWS en na te gaan aan welke generieke vaardigheden zij
de leerlingen willen laten werken. Door beleid op te stellen ten aanzien van het PWS met
specifiekere eisen en vaardigheden is voor begeleiders duidelijker wat zij de leerlingen moeten
aanleren, kan er een groter onderscheid gemaakt worden tussen het PWS op havo en vwo en kan
meer ingespeeld worden op de havodidactiek. Het grote dilemma blijft volgens ons, in hoeverre
moet je de leerling in havo5 aan de hand mee nemen? Havoleerlingen ervaren structuur en
begeleiding als noodzakelijk, maar in hoeverre is het PWS dan nog een goede voorbereiding op de
vervolgstudie? Om deze vraag te beantwoorden is samenwerking met het vervolgonderwijs en het
opstellen van leerlijnen m.b.t. het aanleren van vaardigheden noodzakelijk.
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1. Aanleiding
Op het Beatrix College en op het Cambreur College hebben havoleerlingen en docenten klachten
over het PWS. Om de richting van ons onderzoek te bepalen zijn er verkennende gesprekken
afgenomen (uitwerking bijlage 1). Hieruit kwam naar voren dat de leerlingen het lastig vinden om
een onderwerp voor het PWS te bedenken, ze vinden het moeilijk om onderzoeksvragen op te
stellen. Leerling 1 Cambreur College: “Hoofdvraag maken is moeilijk. Dat mag niet te breed. Hier
hebben we wel vier lessen over gedaan.” Leerling 4a Beatrix College: “Werken met drie personen is
lastig. Er zijn meer meningen en hebben daardoor meer moeite om te komen tot onderwerp en
deelvragen”. Met betrekking tot de begeleiding ervaren de leerlingen veel verschil in de manier van
begeleiden. Leerling 6b Beatrix College: “Er is veel verschil tussen begeleiders: of ze verwaarlozen de
begeleiding of steken er veel energie in. ” Leerling 7b Beatrix College: “We hebben feedback
gekregen, maar dat is niet voldoende om fouten te kunnen verbeteren.” Het maken van afspraken
verloopt niet altijd even soepel. Leerling 4 Cambreur College: “We spreken de begeleider niet iedere
week, volgens mij weet hij niet echt hoe ver wij nu zijn. Dat ligt aan ons, denk ik, we gaan er niet
altijd achteraan.” Leerlingen lopen tegen verschillende problemen aan. Enerzijds vinden de
leerlingen het werken aan een profielwerkstuk erg moeilijk, daarnaast hebben de leerlingen moeite
met afspraken maken met de begeleidende docenten.
Aan de koffietafel in de docentenkamer komt het onderwerp PWS regelmatig naar voren. Veel
docenten geven aan dat de leerlingen niet consequent werken aan het PWS, een aantal leerlingen
maakt maar weinig gebruik van de kennis van de docenten en over de inhoud van het PWS bestaan
vanuit de docenten ook twijfels. Deze geluiden horen we terug als HaCo-docent op het Cambreur
College (HaCo staat voor Havisten Competent) en op de studiemiddag tijdens de workshop
onderzoeksvaardigheden op het Beatrix College. De problemen die docenten ervaren, variëren dus
van motivatie tot aan het wellicht ontbreken van onderzoeksvaardigheden bij de havoleerling. Net
als sommige docenten vragen wij ons af of docenten wel in staat zijn om leerlingen bij het doen van
onderzoek te begeleiden. Net als de leerlingen ervaren de docenten dus ook een scala aan
problemen. Over de resultaten zijn de docenten vaak ook ontevreden. Over de profielwerkstukken
op het vwo zijn hebben docenten minder te klagen in vergelijking met de profielwerkstukken op de
havoafdeling.
Bij het bestuderen van de landelijke eisen die zijn gesteld voor het PWS, hebben we geconstateerd
dat er aan havo en vwo dezelfde eisen worden gesteld. Dit verbaast ons. We zien alleen verschillen
terug in de studiebelasting; de havoleerling wordt geacht 320 SBU te maken tegenover 400 SBU op
het vwo. Het vak leerplanontwikkeling heeft ons inzicht gegeven in de verschillen tussen havo en
vwo-leerlingen. Het verbaast ons dan ook dat aan een havoleerling, die behoefte heeft aan een
onderwijsmethode met een eigen didactiek (Vermaas & van der Linden, 2007), dezelfde eisen wordt
gesteld bij het maken van het PWS als aan een vwo-leerling. Daar tegenover staat dat de vwoleerling meer een Denker (Kolb) is en gebruik kan maken van integratieve cognitieve strategieën. De
vwo-leerling is meer in staat dan de havoleerling om informatie uit verschillende bronnen te
combineren en integreren. We vragen ons af of het profielwerkstuk (PWS) in zijn huidige vorm en de
manier waarop het aangeboden wordt niet beter aansluit op de didactiek van een vwo-leerling dan
op een havoleerling.
Wij vragen ons af waartoe havoleerlingen volgens de theorie in staat zijn, welke eisen kunnen wij
stellen aan deze leerlingen (tijdens het maken van een PWS). Ook willen wij weten of leerlingen in
de praktijk aan deze eisen voldoen? Is de havoleerling überhaupt wel in staat om met de bestaande
faciliteiten op beide scholen te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een PWS? En in
hoeverre houden beide scholen rekening met die eigen didactiek die de havoleerlingen nodig
hebben?
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Wij signaleren op de scholen waar wij werken dus drie problemen. We merken dat niet duidelijk is
wat de havoleerling aankan. Daarnaast denken wij dat de school niet de juiste faciliteiten biedt aan
de havoleerling en dat de school niet op de juiste wijze de havodidactiek toepast bij het werken aan
het PWS.
Wij willen onderzoeken of de manier waarop het PWS nu wordt aangeboden op het Beatrix College
en het Cambreur College aansluit op de havodidactiek. Iedere school biedt het PWS op een andere
manier aan. Houden het Beatrix College en het Cambreur College rekening met de havoleerling en op
welke manier doen zij dat?
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2. Onderzoeksvragen
De hoofdvraag die in het onderzoek centraal staat is:
In welke mate sluiten de begeleiding, eisen en faciliteiten van het profielwerkstuk op het Beatrix
College en het Cambreur College aan bij de persoonlijke en didactische kenmerken van de
havoleerling?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn verschillende deelvragen opgesteld. In het
volgende hoofdstuk wordt het theoretische kader uiteengezet waarin de literatuur met betrekking
tot het PWS en persoonlijke en didactische kenmerken van de havoleerling worden beschreven. De
volgende deelvragen worden beantwoord:


Aan welke eisen moet het profielwerkstuk voldoen?
o Eisen volgens directie VO en CvE
o SLO



Welke generieke vaardigheden zijn vereist om een profielwerkstuk te maken?
o Landelijk
o Volgens het SLO



Wat zijn de persoonlijke en didactische kenmerken van een havoleerling?

De onderzoeksopzet wordt uiteengezet en uitgelegd in hoofdstuk 4. Hierin wordt beschreven welke
afwegingen wij gemaakt hebben met het opstellen van onze enquête. Hiermee kunnen we gaan
achterhalen hoe onze 5 havo leerlingen en PWS-begeleiders het tot stand komen van het PWS
ervaren.
In hoofdstuk vijf zullen de eisen worden beschreven die beide scholen stellen aan het PWS en welke
generieke vaardigheden leerlingen daarbij nodig hebben. De resultaten van de enquêtes worden
geanalyseerd. We geven antwoord op de volgende onderzoeksvragen:


Aan welke eisen moet het profielwerkstuk voldoen?
o Op het Beatrix College
o Op het Cambreur College
o Wat zijn de verschillen tussen landelijk gestelde eisen, het SLO, Beatrix College en
Cambreur College?



Welke generieke vaardigheden zijn vereist om een profielwerkstuk te maken?
o Op dit moment volgens het Beatrix College en Cambreur College?
o Wat zijn de verschillen tussen landelijk gestelde vaardigheden, het SLO, Beatrix College
en Cambreur College?



Hoe ervaren leerlingen en begeleiders de manier waarop het profielwerkstuk tot stand komt?
o Leerlingen en begeleiders Beatrix College
o Leerlingen en begeleiders Cambreur College
o Wat zijn de verschillen in de manier van begeleiden tussen het Beatrix College en het
Cambreur College?

Ten slotte wordt in het laatste hoofdstuk de resultaten van het onderzoek geïnterpreteerd, worden
er conclusies gegeven en tot slot zullen er aanbevelingen gedaan worden.
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3. Theoretisch kader
Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het PWS wordt vormgegeven en wat de rol van de
docenten en leerlingen hierin is en wat zij daarbij ervaren, dient eerst een theoretisch kader te
worden geschetst. In dit theoretisch kader zullen de belangrijkste begrippen uit de
verlegenheidsituatie nader worden uitgewerkt. In dit theoretisch kader beschrijven we de eisen die
worden gesteld aan het PWS, daarna geven we aan wat er onder generieke vaardigheden verstaan
wordt en we beschrijven hierin de persoonlijke en didactische kenmerken van de havoleerling.

3.1 Eisen profielwerkstuk
In dit eerste deel van het theoretische kader worden de eisen die aan het PWS worden gesteld
beschreven. Het PWS is een onderdeel van het eindexamen. De eisen waaraan een eindexamen
moet voldoen zijn vastgelegd in Eindexamenbesluit VO en valt onder de verantwoordelijkheid van
directie Voorgezet Onderwijs van het ministerie van OCW. In samenwerking met ongeveer 700 VO
scholen, drie landelijke pedagogische centra, het CITO (het Instituut voor toetsontwikkeling) en SLO
(Specialisten in leerplanontwikkeling) ontwikkelt de directie VO beleid met als doel scholieren zoveel
mogelijk kansen te bieden.
Daarnaast worden scholen op de hoogte gebracht van alle wettelijk vastgestelde informatie rondom
de centrale examens in het VO via de website Examenblad.nl. Op deze website zijn het
examenprogramma, syllabi en (na afname) de correctievoorschriften en opgaven te vinden. Deze
website valt onder verantwoordelijkheid van het College van Examens (CvE). Het CvE is als zelfstandig
bestuursorgaan verantwoordelijk voor o.a. de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet
onderwijs.
In het eerste deel van deze paragraaf beschrijven we de eisen die directie VO en het CvE hebben
opgesteld aan het PWS. Iedere school dient zich namelijk aan deze landelijk gestelde eisen voor de
examens te houden.
Daarnaast wordt in het tweede deel de eisen beschreven die de SLO heeft opgesteld in kader van de
landelijke PWS-wedstrijd. SLO is een nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling,
onafhankelijk en heeft een niet-commerciële positie. Zij stelt zich ten doel om bij
leerplanontwikkeling de wisselwerking tussen de diverse niveaus centraal te stellen. Het gaat hier om
de wisselwerking tussen stelsel, school, klas en leerling. Gezien het feit dat directie VO nauw
samenwerkt met SLO en SLO als expertisecentrum onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van het
PWS, worden de eisen beschreven die SLO hanteert aan leerlingen die willen deelnemen aan de
landelijke PWS-wedstrijd.
Dit eerste deel van het theoretisch kader over de eisen die aan het PWS worden gesteld, eindigt met
de eisen die wij van belang achten voor een havoleerling.
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3.1.1 Eisen volgens directie VO en CvE
In artikel 4 lid 3 van het Eindexamenbesluit VO wordt beschreven dat het schoolexamen voor havo
onder andere bestaat uit het PWS. Het OCW omschrijft het PWS als volgt:
een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis,
inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende
profiel.
Hieraan wordt toegevoegd dat het PWS één of meer vakken van het eindexamen betreft en dat deze
vakken de minimale omvang van 320 SBU hebben.
Het CvE geeft een toevoeging dat de school daarnaast de vrijheid heeft om te bepalen hoeveel
vakken bij het PWS kunnen worden betrokken. Daarnaast bepaalt de school de vorm waarin het
gegoten wordt.
De volgende eisen worden aan de becijfering gesteld:
 Onderdelen van het schoolexamenvak dienen voor het eerste tijdvak van het centraal examen te
worden afgerond;
 Het cijfer moet in ‘BRON’ worden aangeleverd bij DUO;
 Het PWS is een verplicht onderdeel van het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het
rekenkundig gemiddelde van de 'kleine vakken/onderdelen' die met een cijfer op de cijferlijst
staan.
Het combinatiecijfer is een regeling die het compenseren van bepaalde resultaten die behaald zijn
tijdens het eindexamen mogelijk maakt. Om de slaag/zakregeling overzichtelijk te houden is het
combinatiecijfer ontstaan. In de Vernieuwde Tweede Fase worden alle grote en kleine vakken op de
cijferlijst van de leerlingen vermeld. De kleine vakken worden voor de uitslagbepaling rekenkundig
gemiddeld in het combinatiecijfer. De weging van deze cijfers zijn aan elkaar gelijk. Het
combinatiecijfer bestaat in ieder geval uit het vak maatschappijleer en het PWS. De cijfers voor deze
onderdelen worden afgerond op gehele getallen en dan gemiddeld. Dit gemiddelde wordt wederom
afgerond op het nabij gelegen hele getal.
Daarnaast hebben de scholen de mogelijkheid om andere vakken op te nemen in het
combinatiecijfer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen keuzeonderdelen geldend voor alle
leerlingen van de cohort en keuzeonderdelen voor individuele leerlingen. Daarbij geldt als
voorwaarde dat het combinatiecijfer geldt voor álle leerlingen die dat andere vak hebben moeten
volgen. Deze voorwaarde dient te worden opgenomen in het examenreglement en het programma
van toetsing en afsluiting (CvE, 2014).
Een voorlopige conclusie die getrokken kan worden is dat de algemene eisen scholen veel ruimte
bieden om het PWS op ‘eigen’ wijze in te vullen. Het biedt eigenlijk alleen een formeel kader.
3.1.2 SLO
SLO beschouwt het profielwerk als een belangrijke schakel om de aansluiting tussen het vo en het ho
te verbeteren. Sinds 2008 is er een landelijke PWS-wedstrijd waaraan scholen kunnen deelnemen.
SLO heeft aan de hand van de inzendingen aan deze wedstrijden in 2008 tot en 2012 onderzocht tot
welke prestaties leerlingen kunnen komen en op welke manier scholen de leerlingen daarin
ondersteund hebben.
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Bij deelname aan de Profielmeesterstukwedstrijd van SLO stuurt de leerling (of een enkele keer een
docent) een samenvatting van maximaal 1000 woorden in. Beoordeling vindt plaats aan de hand van
criteria die zijn weergegeven in het onderstaande schema:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Criteria SLO deelname Profielmeesterstukwedstrijd
Is het profielwerkstuk gemaakt voor een echte opdrachtgever of in het kader van
de vervolgopleiding?
Is de probleemstelling duidelijk, van belang voor de vervolgstudie en
onderzoekbaar?
Is het onderzoek/de vraagstelling origineel?
Is de methode van onderzoek/de gevolgde werkwijze adequaat voor wat betreft
het verzamelen van informatie/gegevens?
Is de methode van onderzoek/de gevolgde werkwijze adequaat voor wat betreft
het analyseren en verwerken van de informatie/gegevens?
Is gekozen voor een adequate wijze van presenteren van de
onderzoeksresultaten?
Is het onderzoek, wat betreft proces en resultaten, op een adequate manier
geëvalueerd? Geeft het onderzoek blijk van enthousiasme, nieuwsgierigheid en
creativiteit?
Tabel 1 Bruning, et al., 2012 p9

SLO legt met deze criteria de focus op:
 de probleemaanpak;
 de bijbehorende werkprocessen;
 blijk van competentieontwikkeling.
De selectiecriteria zijn opgesteld in de veronderstelling dat het PWS bewust en bekwaam is
aangepakt. Wanneer dit namelijk het geval is zal de eventuele deelnemer aan de wedstrijd in staat
moeten zijn om te beschrijven hoe en waarom hij tot zijn onderwerp is gekomen, de
probleemstelling te formuleren, aan te geven op welke manier het onderzoek heeft plaats gevonden
en wat de uiteindelijke resultaten waren.
SLO (2012) omschrijft de samenvattingen als egodocumenten, omdat ondanks de gestelde criteria
iedere schrijver eigen accenten legt. Desondanks is in de praktijk gebleken dat de samenvattingen
een reëel beeld schetsen of het PWS bewust en bekwaam is aangepakt.
Wanneer we de eisen van de directie VO en CvE naast de criteria leggen die SLO hanteert voor
deelname aan de PWS-wedstrijd, moet er geconcludeerd worden dat alleen criterium 6 (Is gekozen
voor een adequate wijze van presenteren van de onderzoeksresultaten?) gemeenschappelijk is.
SLO spreekt van een adequate wijze van presenteren, waar directie VO en CvE alleen spreken van het
uitvoeren van een presentatie. Wat er onder adequate wijze van presenteren van de
onderzoeksresultaten wordt verstaan, wordt niet omschreven. Ook hier constateren we dat er veel
verantwoordelijkheid bij de scholen ligt en dat scholen dit naar eigen inzicht kunnen invullen. Dit kan
als gevolg hebben dat de verschillen tussen wat scholen van leerlingen verwachten groot kan zijn.
Daarnaast wordt door beide partijen geen onderscheid gemaakt tussen havo- en vwo-niveau. Alleen
met betrekking tot de eisen in de studiebelasting; de havoleerling wordt geacht 320 SBU te maken
tegenover 400 SBU op het vwo (directie VO, 2014).
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3.2 Generieke vaardigheden
Het onderscheid tussen een PWS op havoniveau en een op VWO wordt in de gestelde eisen niet
duidelijk. Toch is het volgen van een HBO-opleiding niet te vergelijken met studeren aan een
universiteit. Voor een universitaire studie dienen leerlingen onderzoeksvaardigheden op een ander
niveau te beheersen dan voor een HBO-opleiding. Het bestuderen van generieke vaardigheden kan
handvatten bieden om meer onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus.
Generieke vaardigheden of competenties of algemene vaardigheden? Iedere bron gebruikt een
andere benaming, maar wordt er hetzelfde mee bedoeld?
Allereerst beroepen we ons op de term algemene vaardigheden die het CvE (2014) gebruikt. Het CvE
stelt tenslotte in samenwerking met de directie VO de eindexamenbesluiten op. De algemene
vaardigheden zijn de vaardigheden die profieloverstijgend zijn, datgene wat leerlingen moeten
beheersen, los van het gekozen profiel.
Daarnaast bekijken we de term generieke competenties die door SLO wordt gehanteerd. In kader van
het onderzoek ‘Van profielwerkstuk naar meersterproef’ zijn de competentielijsten die in paragraaf
3.2.1. worden beschreven al bekeken. Wat SLO onder generieke competenties verstaat, wordt niet
nader toegelicht. Wel wordt er gesproken over competentie, dan wel vaardigheid. Beide termen
worden in de publicatie door elkaar gebruikt. Hieruit concluderen wij dat volgens het SLO de termen
competentie en vaardigheid inwisselbaar zijn.
Gezien het feit dat dit onderzoek zich richt op de uitvoering van het PWS, dan wel de vaardigheid
onderzoek doen, spreken wij de voorkeur uit voor de term vaardigheid i.p.v. competentie. Aangezien
het om vakoverstijgende vaardigheden gaat, spreken we over generieke vaardigheden.
3.2.1 Generieke vaardigheden syllabi en competentielijsten
CvE beschrijft in elke syllabus per examenvak aan welke eindtermen een vak moet voldoen. Elke
omschrijving begint met een beschrijving van generieke vaardigheden (het zogenoemde domein A)
van profieloverstijgend niveau. Bij het bestuderen van deze generieke vaardigheden per vak moet er
geconstateerd worden dat deze beschrijving per vak verschilt. Bij de exacte vakken worden de
volgende generieke vaardigheden omschreven:
 informatievaardigheden gebruiken;
 communiceren;
 reflecteren op leren;
 studie en beroep.
Bij de GAMMA-vakken worden deze generieke vaardigheden vakspecifiek omschreven. Een
eenduidige lijst met generieke vaardigheden die voor alle examenvakken geldt, ontbreekt (Bruning et
al., 2012: in syllabi 2010-2011).1
Naast het CvE hebben verschillende instanties zich over de vraag gebogen over welke generieke
vaardigheden een havist moet beschikken om succesvol een Hbo-opleiding af te ronden. SLO (2012)
heeft om de voor het PWS relevante vaardigheden in kaart te brengen de volgende
competentieprofielen bestudeerd:
 het KBB-competentie model (Powered by SHL);
 het competentieprofiel van de Stichting Havisten Competent;
 de Kies Actief Toolkit, vervaardigd op initiatief van Avans, Fontys, Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen, HS Rotterdam, HS Utrecht, HS Zuyd en Saxion;
1

In de syllabi van 2012-2011 staat een overzicht van de vaardigheden-eindtermen havo van de exacte
vakken, de maatschappij- en de kunstvakken (Bruning et al., 2012, Bijlage 2, p.4)
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de tien generieke kernkwalificaties voor het hbo bachelorcurriculum van de Commissie
Accreditatie Hoger Onderwijs (2001);
de criteria voor Academische Bachelor en Master Curricula, zoals geformuleerd door de
Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente
(Meijers et al., 2005).2

Ook hier moet geconstateerd worden dat er geen eenduidige lijst met generieke vaardigheden is
opgesteld. Elke instelling werkt met een eigen competentielijst. De verschillende competentielijsten
hebben we niet naast elkaar gelegd, omdat SLO deze uitgebreid heeft bestudeerd en de conclusies
daarvan zijn verwerkt in de volgende paragraaf. Deze constatering deed het SLO ook in de publicatie
‘Doorstromen en elkaar verstaan - Een contrastieve analyse van de ‘competentietalen’ in het
beroepsonderwijs’ van M. Driessen (red (2009) p.6). Er ontbreekt een gemeenschappelijk taal en
methodiek met betrekking tot de aansluiting van de verschillende vervolg opleidingen.
3.2.2 SLO
Zoals eerder aangegeven beschouwt SLO het PWS als een belangrijke schakel om de aansluiting
tussen het VO en het HO te verbeteren. Door middel van een onderzoek heeft het SLO geprobeerd
antwoord te geven op de vraag wanneer een PWS meesterproef is, of met andere woorden wanneer
is een PWS van een dusdanig niveau dat het een schakel kan vormen tussen het VO en HO?
Om het niveau in kaart te kunnen brengen heeft het SLO aan de hand van de inzendingen voor deze
wedstrijden in 2008 tot en met 2012 onderzocht en bekeken tot welke prestaties leerlingen kunnen
komen en op welke manier scholen de leerlingen daarin ondersteund hebben. Dit onderzoek heeft
geleid tot een aantal aanbevelingen voor scholen om het niveau van het PWS meesterproef te laten
zijn.
Het SLO onderscheidt vier typen profielwerkstukken. Deze typen zijn gebaseerd op de eindtermen
die worden beschreven in de algemene vaardigheden in de syllabi van de verschillende
profielvakken. Dit heeft tot vier typen geresulteerd:
 het bronnenonderzoek;
 het proefondervindelijk onderzoek;
 het ontwerp;
 het model.
Wat er onder het model wordt verstaan wordt niet beschreven. Elke type PWS wordt beschreven aan
de hand van zeven werkprocessen. Voor het doen van bronnenonderzoek, beschrijft het SLO de
volgende werkprocessen:
de initiatie of opstart, de voorbereiding, de uitvoering, de verwerking, de afronding, de
oplevering en de evaluatie & reflectie. De evaluatie en reflectie richten zich op de uitgevoerde
activiteiten (het proces), de opbrengsten daarvan en het eigen leren daarbij (Bruning, et al.,
2012 p. 11).

2

(Bruning et al., 2012, p. 13) Dit zijn volgens SLO de min of meer leidende, competentieprofielen die de eindfase van de

havo en/of het vwo gelden.
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SLO (2012) heeft deze werkprocessen ontleend aan Van der Kaap & Schmidt (2007), Oorschot &
Rodenboog (2011) en Spek en Rodenboog (2011) (Bruning, et al., 2012 p. 11). De processen zijn in
het analyse model verder gespecificeerd. Het onderzoek initiëren wordt gespecificeerd in een
onderwerp en/of een probleemsituatie kiezen, het te onderzoeken probleem bepalen, de
onderzoeksvraag (hoofd- en deelvragen) formuleren en het eindproduct (verslag en/of presentatie)
bepalen.
SLO heeft een analyse-instrument ontwikkeld dat als hulpmiddel moet dienen om de verschillende
PWS-inzendingen met elkaar te vergelijken. Het uiteindelijke analyse-instrument koppelt de
werkprocessen aan de generieke vaardigheden. Deze vaardigheden zijn gekozen aan de hand van het
KBB-competentie model (Powered by SHL). SHL is een internationaal consultingbedrijf op het gebied
van Human Resource Development. In opdracht van Centraal Orgaan van Landelijke
Opleidingsorganen van het bedrijfsleven heeft SHL het model ontwikkeld.
Bij de profielmeesterstukwedstrijd wordt een beperkt aantal vaardigheden van deze lijst
gehanteerd. Deze sluiten aan of zijn aangevuld aan de hand van de competentieprofielen voor de
eindfase van de havo en/of vwo.

Figuur 1: Opbouw analyseschema SLO PWS-wedstrijd

Een voorbeeld van een ingevuld analyse-instrument is te vinden in bijlage 1.
Ieder werkproces vraagt om specifieke vaardigheden. Bij het uitvoeren van een proefondervindelijk
onderzoek gebruikt men immers andere vaardigheden dan bij het uitvoeren van een
bronnenonderzoek. Generieke vaardigheden komen hierdoor in het geding. Toch concludeert SLO
dat ondanks de verschillen in werkprocessen er gebruik gemaakt wordt van generieke vaardigheden
om een PWS te kunnen maken.
In het analyse-instrument hanteert SLO de volgende vaardigheden die relevant zijn bij het tot stand
komen van een PWS. Deze staan weergegeven in de tabel op de volgend pagina.
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Cluster

Competenties

leiden en beslissen

A beslissen en activiteiten
initiëren

Deelcompetenties

1 beslissingen durven nemen
2 afgewogen risico's nemen
3 op eigen initiatief handelen
4 acties en activiteiten initiëren
5 zelfvertrouwen tonen
6 verantwoordelijkheid nemen voor eigen beslissingen en
initiatieven
interacteren
H overtuigen en beïnvloeden
1 indruk maken op anderen
beïnvloeden
2 ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
presenteren
4 gesprekken richting geven
5 onderhandelen
I presenteren
1 duidelijk uitleggen en toelichten
2 onderhoudend communiceren
3 kernachtig communiceren
4 betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
7 op de toehoorder(s) / toeschouwer(s) inspelen
analyseren en
J formuleren en rapporteren
1 nauwkeurig en volledig rapporteren
interpreteren
2 structuur aanbrengen
3 vlot en bondig formuleren
4 correct formuleren
5 communicatie op de ontvanger(s) richten
6 aantrekkelijk en boeiend formuleren
K vakdeskundigheid
3 vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
toepassen
5 expertise delen
6 kwaliteiten tonen en aanwenden
M analyseren
1 gegevens controleren en aannames toetsen
2 informatie uiteenrafelen
3 conclusies trekken
4 verbanden leggen
5 informatie genereren uit gegevens
6 oplossingen voor problemen bedenken
creëren en leren
N onderzoeken
1 informatie achterhalen
2 vanuit meerdere invalshoeken kijken
3 openstaan voor nieuwe informatie
O creëren en innoveren
1 vernieuwend en creatief handelen
4 toekomstgerichte strategieën ontwikkelen
P leren
1 vakkennis en –vaardigheden bijhouden
2 zichzelf verder willen ontwikkelen
3a leren van feedback en fouten
m.b.t. het eigen handelen/functioneren en/of de resultaten
daarvan
3b leren van feedback en fouten m.b.t. het eigen leren
4 transfer
organiseren en uitvoeren
Q organiseren en uitvoeren
1 doelen en prioriteiten stellen
2 tijd indelen
3 activiteiten plannen
4 mensen en middelen organiseren
5 voortgang bewaken
S kwaliteit leveren
1 kwaliteits- en productiviteitsnormen formuleren
3 kwaliteitsniveaus halen
4 systematisch werken
5 kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken
T instructies en procedures
1 instructies opvolgen
opvolgen
2 werken conform voorgeschreven procedures
3 discipline tonen
Tabel 2: groslijst van PWS-relevante competenties (Bruning, et al., 2012 Bijlage 5 p. 30)

Cursiveringen zijn aanvullingen op of wijzigingen in de competenties van het KBB-competentiemodel
Powered by SHL
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SLO geeft nadrukkelijk aan dat de beschrijving van deze vaardigheden onvoldoende kan weergeven
of de leerling voldoende in staat zijn om de kerntaak uit te voeren en of de leerling de vaardigheden
voldoende beheerst.
Dit probleem is aangepakt door voortaan bij de instructie, begeleiding en beoordeling van een PWS
aandacht te besteden aan de beheersingsniveaus. Hierbij wordt verwezen naar het veel gebruikte
onderscheid beginner, gevorderd, volleerd. Het niveau kan volgens SLO in kaart gebracht worden aan
de hand van vragen als in welke vaardigheden wil ik me bekwamen, in hoeverre heb ik dat bereikt en
wat vraagt nog steeds mijn aandacht?
De vraag die hierbij naar voren komt is in hoeverre zijn havoleerlingen in staat om hun eigen
beheersingsniveau te beschrijven? SLO vindt dit een belangrijk criterium, omdat er met name bij
HBO- opleidingen studenten veel tijd besteden aan het in kaart brengen van hun beheersingsniveaus.
Wanneer de generieke vaardigheden beschreven in de syllabi naast die van SLO worden gelegd, zien
we volgende overeenkomsten:
Syllabi CvE
informatievaardigheden gebruiken
communiceren
reflecteren op leren
studie en beroep

Groslijst SLO
M analyseren, N onderzoeken
I presenteren, J formuleren en rapporteren
P leren

Tabel 3: Overeenkomstige generieke vaardigheden CvE en SLO

Doordat de syllabi van de examenvakken de generieke vaardigheden niet eenduidig omschrijven, zijn
deze vier vaardigheden breed te interpreteren. De Groslijst van SLO geeft ons meer inzicht doordat
er deelvaardigheden worden omschreven. Het geeft specifieker aan wat er van een leerling verwacht
wordt. Syllabi wijzen als vaardigheid informatievaardigheden gebruiken aan. Wij hebben daar vanuit
de Groslijst de vaardigheden analyseren en onderzoeken aan gekoppeld. In tabel 2 is terug te vinden
dat SLO deze competenties verder specificeert in deelcompetenties: informatie achterhalen, vanuit
meerdere invalshoeken kijken etc.
Aan de hand van deze deelvaardigheden hebben wij een koppeling gemaakt tussen de vaardigheden
in de syllabi en die van SLO.
Studie en beroep komen niet aan de orde in de Groslijst van SLO en andersom komen onderstaande
punten niet direct terug bij de generieke vaardigheden in de syllabi:
A beslissen en activiteiten initiëren;
H overtuigen en beïnvloeden;
K vakdeskundigheid toepassen;
O creëren en innoveren;
Q organiseren en uitvoeren;
S kwaliteit leveren;
T instructies en procedures opvolgen.
Wat niet betekent dat deze vaardigheden niet terug te vinden zijn bij de omschrijving van de
vakspecifieke vaardigheden.
Wij delen de mening van SLO dat het PWS kan dienen als schakel om de kloof tussen het Voortgezet
Onderwijs en het Hoger Onderwijs te verkleinen. De criteria die de directie VO en CvE hanteren bij
het PWS bieden scholen te weinig houvast om het PWS op juiste niveau af te ronden. Scholen krijgen
alleen een formeel kader en hebben hierdoor veel vrijheid in de manier waarop zij het PWS aan
kunnen bieden. Dit hoeft niet te betekenen dat scholen het PWS niet op de juiste manier aanbieden,
maar wanneer wij naar onze eigen scholen kijken blijkt dat de verschillen groot kunnen zijn.
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Om de aansluiting van VO naar HO te verbeteren zullen de eisen waaraan een PWS moet voldoen
duidelijker omschreven moeten worden. Er moet meer duidelijkheid komen over welke niveau
leerlingen moeten beheersen. Onderwijs volgen op havoniveau is niet te vergelijken met vwo-niveau.
De criteria die SLO hanteert voor deelname aan de PWS-wedstrijd zou naar onze mening een
waardevolle aanvulling kunnen zijn, want deze geeft inhoudelijke richtlijnen, in tegenstelling tot het
formeel kader dat CvE biedt. Maar ook hier moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen
een PWS op havoniveau en vwo-niveau.

3.3 Persoonlijke en didactische kenmerken havoleerling
De beheersing van de vaardigheden die wij in het vorige hoofdstuk hebben beschreven zouden
zorgen voor een betere overgang van de havo naar het HBO. De havo is immers de studie die
leerlingen voorbereid op een hbo-opleiding. De vraag is hoe leerlingen deze vaardigheden tijdens
hun havoloopbaan aan kan worden geleerd. Kan dat door middel van een PWS? En zijn deze
vaardigheden überhaupt wel haalbaar voor een havoleerling? Deze vraag wordt hieronder
beantwoord.
3.3.1 De pedagogische kenmerken van een havoleerling
Wie is de havist?
De publicatie ‘Verschil moet er wezen’ van het SLO is een werkdocument dat de verschillen tussen
havo- en vwo-leerlingen laat zien en biedt een handreiking om met die verschillen om te gaan. Dit
rapport maakt gebruik van de ideeën van ondervraagde docenten werkzaam binnen de Tweede Fase,
vakdeskundigen en waar mogelijk is er gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten. Wij kiezen voor
het SLO omdat zij op het gebied van leerplanontwikkeling landelijk worden gezien als het instituut
met de meeste expertise binnen dit vakgebied.
Volgens Michels (2006) zit de havist in een klas waarbinnen de heterogeniteit groot is, oftewel de
onderlinge verschillen in leerling-kenmerken zijn groot.
Michels geeft hier de volgende verklaringen voor:
 Het onderwijs fungeert als een soort vergiet. Dat wil zeggen dat een leerling blijft steken op een
niveau wanneer de leerling niet hoger kan komen. Dit zie je terug bij leerlingen van wie
capaciteiten niet evenwichtig over diverse schooldisciplines zijn verdeeld. Een leerling die
bijvoorbeeld meer dan gemiddeld intelligent is, maar toch vrij zwak in talen, kan het vwo niet
halen;
 Het huidige onderwijs selecteert de leerlingen uit die qua leerstijl en ontwikkelde intelligenties
het beste passen bij de aangeboden didactiek. Daardoor zijn de leerlingen die op het vwo zitten
een meer homogene groep dan de leerlingen op de havo;
 Op de havo komen leerlingen terecht die met hun intellectuele capaciteiten het vwo zouden
kunnen halen, maar door gebrek aan inzet hier niet terecht komen (Michels, 2006, p. 11).
Uit onderzoek naar het PWS in opdracht van de SLO (Bruning et al.,2012) komt ook naar voren dat
onder de docenten die zijn ondervraagd wordt opgemerkt dat de havoleerling meer werkt voor de
leraar. Leerlingen zijn gevoelig voor sfeer en een goede relatie, met medeleerlingen, maar ook met
de docent.
Ook in het rapport ‘Beter inspelen op havoleerlingen’ van de IVA merken de onderzoekers Vermaas
en van der Linden (2007, p.12) op dat het contact met de leraar van groot belang is voor de
motivatie. In dit rapport is in het kader van een kortlopend onderwijsonderzoek op verzoek van de
VO-raad en vijftig vo-scholen onderzoek gedaan naar de problematiek rond de overgang van havo 3
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naar havo 4. Om de havoleerling te omschrijven, maken Vermaas en van der Linden een onderscheid
tussen het beeld vanuit de directie, het beeld vanuit de docenten en het beeld vanuit de leerlingen
zelf.
In overeenstemming met het onderzoek van Michels (2006) merkt de ondervraagde directie in het
rapport van Vermaas en Van der Linden (2007) op dat de havoklassen een heterogene groep
leerlingen is. Ook de docenten die zijn ondervraagd merken dit op. Een deel van de leerlingen is zeer
gemotiveerd en een ander deel spant zich minimaal in, en er zijn zelfs leerlingen die zich helemaal
niet inspannen. Er zijn leerlingen die misschien wel naar het vwo wilden gaan, maar ook zijn er
leerlingen die bewust voor de havo hebben gekozen, omdat ze dit beter kunnen combineren met
hun hobby’s en sociale leven. Volgens de directie zijn havoleerlingen leerlingen die veel bezigheden
buiten school hebben en merken op dat het sociale aspect van school heel belangrijk is voor de
leerling (Vermaas en van der Linden, 2007, p. 29). Ook de docenten herkennen dit.
School is voor de havoleerlingen niet het belangrijkste, waardoor ze er zo weinig mogelijk in
investeren; alles moet zo makkelijk mogelijk (Vermaas en van der Linden, 2007, p. 31).
Daarnaast merken de docenten op dat havoleerlingen over het algemeen intelligent, creatief, actief
en sociaal zijn. Hun opmerking dat de havoleerlingen relatiegericht zijn, komt overeen met de
bevindingen met de directie en met Michels (2006). De leraren merken op dat de havoleerling een
korte concentratieboog heeft en meer structuur nodig heeft.
De leerlingen geven in het rapport van Vermaas en van der Linden (2007) in interviews aan dat ze
weinig gemotiveerd zijn, er wordt veel van hen gevraagd, bijvoorbeeld van hun discipline, terwijl ze
dat niet kunnen opbrengen. De leerlingen geven aan dat ze na het 6e uur minder discipline kunnen
opbrengen. Dit uit zich in het niet concentreren in de les tijdens een proefwerk later op de middag en
het niet kunnen maken van het huiswerk na school omdat die discipline ontbreekt. Ook halverwege
de les kunnen leerlingen zich niet meer concentreren. Veel leerlingen vinden dat het huiswerk teveel
is en ze schuiven het daarom maar naar voren met als gevolg dat ze dan helemaal niks meer doen.
Veel leerlingen in havo 4 weten niet welke vervolgopleiding ze moeten gaan doen na de havo. De
leerlingen geven aan dat ze niet weten waarvoor ze werken. Ze hebben geen doel. Er is wel een
verschil tussen havo 4- en havo 5-leerlingen te zien, doordat de ondervraagde havo 5-leerlingen wel
weten wat ze straks gaan studeren en zo dus een duidelijk doel voor ogen hebben (Vermaas en van
der Linden, 2007, p. 32).
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3.3.2 Wat zijn de didactische kenmerken van een havoleerling?
Hoe leert de havist?
Volgens Michels (2006) is het Nederlandse onderwijs zo ingericht dat vooral de ‘denkers’ (leerstijlen
van Kolb) aangesproken worden. Er wordt geconcludeerd dat leerlingen die over deze leerstijlen
beschikken dus eerder terecht zullen komen op het vwo. Op de havo zitten hierdoor meer beslissers
en doeners (Kolb). Dit gesuggereerde verschil, waarvan Michels overigens aangeeft dat het nog niet
door onderzoek is bevestigd, is wellicht een verklaring voor het feit dat de groep leerlingen die in een
havoklas zit, een heterogene groep is. (Michels, 2006 p. 12)
De Koning beschrijft in het boek ‘Leren zelfstandig leren’ (1998) de verschillen tussen de leerstijlen
van Kolb. Ze typeert de beslisser als volgt:
De beslisser zoekt onmiddellijk naar de praktische toepassing van ideeën, met name in
situaties waarin slechts één correct antwoord of één correcte oplossing voor een vraag of
probleem voorhanden is. Door het deductief redeneren vindt de beslisser de oplossing. De
beslisser focust zich het liefst op één probleem (De Koning, 1998, p. 67).
Volgens de Koning ligt de kracht van de doener ligt in het uitvoeren van plannen, experimenteren en
zichzelf in nieuwe ervaringen storten. De doener is meer een risico-ondernemer dan de andere
leerstijltypen en kan zich bewonderenswaardig gemakkelijk aanpassen aan onverwachte
omstandigheden. De doener lost problemen op een intuïtieve, proefondervindelijke wijze op (De
Koning, 1998, p. 81).
De opmerking over verschillen in leerstijlen komt overeen met de opmerkingen die docenten maken
in het rapport van Vermaas en van der Linden (2007), waarin zij aangeven dat de leerstijl van de
havoleerling meer ongericht en chaotisch is dan de betekenisgerichte leerstijl van de vwo-er. Ook
merken zij op dat de havoleerlingen actief met de leerstof om willen gaan, leerlingen bevestigen dit
door aan te geven dat wanneer hun concentratie op is ze graag zelf aan de slag gaan. Deze
opmerkingen komen eveneens overeen met eerder onderzoek (Kuyper en Guldemond, geciteerd in
Michels, 2006 ) die in hun studie het gebruik van verschillende cognitieve strategieën door havo en
vwo-leerlingen onderzochten. De concrete cognitieve strategie, dat is de strategie waarbij de
leerlingen tijdens het leren concrete handelingen verrichten, bijvoorbeeld door woorden hardop te
benoemen of door schema’s te maken, wordt vaak door havoleerlingen ingezet. Het gebruik van de
integratieve cognitieve strategie, de strategie waarbij de leerling informatie uit verschillende
bronnen zoals lessen, boeken of eerder behandelde stof zelf combineert en integreert, wordt minder
vaak gebruikt door de havoleerling. (Michels, 2006, p.14)
De leerlingen in de Tweede Fase, dus havo én vwo-leerlingen sluiten dit af met een PWS. Beide
niveaus moeten dus dit omvangrijke werkstuk maken, voor ons onderzoek is het daarom interessant
om te bekijken wat de verschillen tussen havo- en vwo-leerlingen zijn.
Michels (2006, hoofdstuk 2) en Vermaas en van der Linden (2007) benoemen in hun onderzoek
allebei de verschillen tussen deze leerlingen.
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Leervermogen

Leerstijl

Schoolbeleving

Motivatie

Belangstelling

Havo
Vwo
Leerlingen hebben meer moeite met Tempo ligt hoger dan op havo en
toepassen opgedane kennis.
abstraherend vermogen is sterker
ontwikkeld.
- Beslisser (Kolb);
- Denkers (Kolb);
- Doener (Kolb).
- Logisch- mathematisch intelligent
(Gardner);
- Verbaal intelligent (Gardner).
- Leerlingen werken voor de leraar; - Leerlingen werken voor de ambitie;
- Scoren in onderbouw lager dan - In onderbouw hogere score bij
vwo op schoolbeleving;
schoolbeleving in vergelijking met
- In klas vijf meer plezier in school
vwo;
in vergelijking met vwo.
- In klas 5 minder plezier in school
dan havo 5-leerlingen.
- Productgericht
(werkstuk, - Inhoudelijk gegrepen door lesstof;
presentatie of ‘mooi cijfer’);
- Individuele uitdaging in opdracht.
- Opdracht moet spannend zijn.
-

Studievaardigheden

-

Minder brede ontwikkeling dan vwo-leerling;
Meer interesse voor onderwerpen die aansluiten bij belevingswereld;
Minder diepgang.
-

-

Maakt gebruik van concrete
cognitieve strategieën;
Taakgericht;
Snel tevreden;
Willen meer structuur en controle;
Zijn gebaat bij kleinere stappen;
Willen meer oefenen.

-

Sterkere taakgerichtheid.

-

Huiswerkgedrag

Breder algemeen ontwikkeld dan
havoleerling;
Ouders zijn vaak hoger opgeleid dan
bij havoleerling;
Meer interesse voor theoretische en
intellectuele onderwerpen;
Meer diepgang.
Maakt gebruik van integratieve
cognitieve strategieën;
Doen meer dan gevraagd wordt;
Beter in staat tot daadwerkelijke
reflectie;
Groot
probleemoplossend
vermogen;
Minder oefening nodig.

Tabel 4: Verschillen tussen havo en vwo (Michels, 2006, hoofdstuk 2):
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Vermaas en van der Linden (2007, hoofdstuk 3) maken bij hun beschrijving van de havoleerling een
onderscheid tussen het beeld vanuit de directie, het beeld vanuit de docent en het beeld vanuit de
leerling. Docenten en leerlingen benoemen naast de didactische kenmerken ook de verschillen met
vwo-leerlingen.
Beeld vanuit docent
Leerstijl
Concentratie
Reflectie

Havo
- Leerstijl is ongericht en chaotisch.
- Korte spanningsboog.
-

Minder zelfreflectie;
School is niet het belangrijkste 
alles moet zo makkelijk mogelijk.
Cijfers
- Stapt
makkelijker
over
onvoldoende heen;
- Meer ontspannen en minder
zorgelijk;
- Een havoleerling kijkt naar de
vragen
die
hij/zij
goed
beantwoord heeft.
Beeld vanuit de havoleerling
Havo
Instelling
- Schoolwerk
is
niet
het
belangrijkste;
- Letten minder op;
- Drukker;
- Concentratie minder dan vwoleerlingen.

Vwo
- Leerstijl is betekenisgericht.
- Minder concentratieproblemen dan
op havo.
- Meer zelfkritiek.

-

Een onvoldoende doet meer zeer
dan bij een havoleerling;
Een onvoldoende tast ego aan;
Een vwo-leerling kijkt naar wat
hij/zij fout heeft gedaan en wil
weten wáárom hij/zij dat fout heeft
gedaan.

Vwo
- Serieuzer;
- Kunnen zich beter concentreren;
- Bereid meer tijd te besteden aan
school;
- Slim;
- Gemotiveerd.

Tabel 5: Didactische kenmerken havoleerling
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3.3.3 Hoe houden scholen rekening met de havo-didactiek?
In het onderzoek van Vermaas en van der Linden (2007) is duidelijk te lezen hoe scholen
verschillende maatregelen hebben genomen door rekening te houden met de havoleerling.
Er zijn scholen die leraren bewust laten kiezen voor waar ze les willen geven en zo kiest een aantal
docenten bewust voor de havo. Er zijn ook scholen waarbij beginnende docenten bewust geen les
geven aan een havo 4-klas. Om de didactische en begeleidingsvaardigheden van docenten meer te
richten op activeren en motiveren zijn er scholen waarbij docenten op vrijwillige basis deelnemen
aan bijscholingstrajecten ‘activerende didactiek’. Daarnaast zijn er scholen die bewust kiezen om de
docenten te laten reflecteren op hun handelen en eigen lesstijl zodat zij waar nodig hier verbetering
in aan kunnen brengen.
De havoleerling vindt de band tussen hem en mentor belangrijk dat er scholen zijn die er voor kiezen
de mentorklas van havo4 mee te nemen naar havo5. Er zijn ook scholen die experimenteren met
persoonlijke mentoren, maar een aantal komt daar toch weer op terug omdat dit vaak moeilijk te
organiseren is en omdat sommige mentoren juist niet goed in de gaten hadden hoe de leerling zich
manifesteert in een groep. Zoals vermeld in de rapporten van Vermaas en van der Linden (2007) en
Michels (2006) werken havoleerlingen voor de docent, met andere woorden, de havoleerlingen
vinden de band met hun docent zeer belangrijk, meer dan hoe een vwo-leerling daar tegenaan kijkt.
De band met de docent is niet het enige belangrijke punt waar een havoleerling waarde aan hecht,
want de havoleerling is ook gevoelig voor de groepssamenstelling en de sfeer in de groep.
Een van de scholen die Vermaas en van der Linden (2007) hebben onderzocht hebben het roer
helemaal omgegooid. Zij hebben de havo een aparte status gegeven in de school door een heel
pakket aan maatregelen te nemen dat moest uitstralen dat de havo een prima opleiding is. Dit
hebben ze gedaan door mentoren op deze klassen te zetten die veel affiniteit hebben met deze
groep en waarbij de omgang met de leerlingen goed is. Ook werd er op gelet geen denigrerende
opmerkingen over de havo te maken. Deze school heeft ook aparte lesmethoden en toetsen
ontwikkeld. Speciaal voor de havo. Geen havo/vwo-varianten.
Michels (2006) gaat nog wat dieper in op de verschillen tussen havo en vwo en hoe je dan daarbij
meer rekening kan houden met de havoleerling.
Wat daarbij centraal staat is dat je in ieder geval de volgende punten in acht moet nemen wil je meer
specifiek richten op de havoleerling:
 Opdrachten laten aansluiten bij de belevingswereld;
 Maak gebruik van activerende werkvormen;
 Maak gebruik van oefenstof die dicht bij de uitleg blijft;
 Zorg voor duidelijk gestructureerde oefenstof, met veel expliciete denkstappen;
 Veel oefenen, onder begeleiding en met controle;
 Zorg voor gestructureerde opdrachten, duidelijk en controleerbaar.
De vwo-klas kun je wat meer ‘loslaten.’ Een hoorcollege als werkvorm is voor een havist een no go,
een vwo-er kan dit wel aan. De opdrachten die je aanbiedt aan vwo kunnen veel minder
gestructureerd en dus meer open, zonder alle denkstappen in vergelijking met de opdrachten voor
de havist (Michels, 2006).
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4. Onderzoeksmethode
4.1 Doel enquête
Met het opstellen van de enquête willen wij een antwoord krijgen op de volgende vraag:
‘Hoe ervaren leerlingen en begeleiders de manier waarop het PWS tot stand komt?’
In ons literatuurgedeelte hebben we ons gericht op de generieke vaardigheden die een leerling moet
bezitten om een PWS te maken en welke didactiek het beste bij een havoleerling past. In deze
enquête hebben we gevraagd naar handelingen die de leerlingen moeten verrichten bij het maken
van het PWS om te achterhalen welke vaardigheden worden aangeleerd. We vragen ons af of dit
aansluit bij de havodidactiek en of beide scholen dus rekening houden met de havoleerling en hoe
deze leerling leert.
4.1.1 Enquête
Bij het opstellen van onze enquête, kwamen wij in het onderzoek 'Van profielwerkstuk naar
Meesterproef' van het SLO (2012) een geschikt analyse-instrument tegen om te gebruiken voor onze
enquête. Wij hebben gebruik gemaakt van dit onderzoek van het SLO omdat het SLO als nationaal
expertisecentrum jarenlang ervaring heeft op het gebied van leerplanontwikkeling. Zoals eerder
vermeld maakt het SLO bij het analyseren van het PWS bij elk type onderzoek gebruik van
verschillende werkprocessen. Deze zeven werkprocessen hebben wij gebruikt in de verschillende
componenten van onze vragenlijst. Het SLO maakt bij het doen van onderzoek onderscheid tussen
verschillende typen onderzoek zoals bronnenonderzoek doen, proefondervindelijk onderzoek en
ontwerpen (zie blz. 13).
Het type bronnenonderzoek hebben wij gebruikt voor onze enquête. Daarnaast hebben wij per
school enkele toevoegingen gedaan die wij verder zullen bespreken. Tevens hebben wij enkele
onderdelen uit de kerntaak proefondervindelijk onderzoek doen (Bruning et al, 2012) toegevoegd
aan onze enquête, omdat er een aantal leerlingen is dat op deze manier onderzoek doet.
De leerling-enquête
De componenten die hier worden beschreven, sluiten zoals gezegd aan bij de werkprocessen die het
SLO hanteert bij de analyse van de profielwerkstukken.
De eerste component van onze enquête is ‘het profielwerkstuk opstarten’. Het SLO spreekt in hun
analyseerinstrument over ‘het onderzoek initiëren.’ Deze woordkeuze lijkt ons niet duidelijk voor de
havist, vandaar dat wij in plaats van initiëren over opstarten spreken. Met dit onderdeel kunnen wij
achterhalen of de leerlingen problemen ondervinden bij het opstellen van hoofd- en deelvragen.
De tweede component is: het onderzoek voorbereiden. Hiermee kunnen we achterhalen of de
leerlingen het moeilijk vinden om een onderzoeksmethode te kiezen, daarnaast kunnen we hiermee
zien of leerlingen om kunnen gaan met een taakverdeling en of zij die überhaupt maken en of de
leerlingen moeite hebben met het formuleren van een hypothese.
De derde component is: het onderzoek uitvoeren. Dit geeft aan of de leerlingen moeite hebben met
bronnen lezen, informatie selecteren op betrouwbaarheid en of de leerlingen zelf vinden dat ze
conclusies kunnen trekken. Daarnaast hebben wij bij deze component in tegenstelling tot wat het
SLO in hun analyse-instrument doet een toevoeging gedaan wat betreft proefondervindelijk
onderzoek, omdat wij enkele leerlingen hebben die op deze manier onderzoek doen.
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De vierde component is: informatie verwerken. In deze component komt het beantwoorden van de
hoofdvraag en deelvragen aan bod en we kunnen hiermee achterhalen of de leerlingen hier moeite
mee hebben.
De vijfde component is: organisatorische randvoorwaarden. Het SLO gebruikt deze component niet
in hun onderzoek, maar voor ons is het van belang om te achterhalen of beide scholen rekening
houden met de didactiek van de havoleerling.
De zesde component is: instructie. Door middel van deze component willen we achterhalen hoe de
leerlingen op beide scholen ervaren hoe de instructie verloopt. In deze component is er een verschil
in de vragen die we aan leerlingen van het Beatrix College hebben gesteld en aan de leerlingen van
het Cambreur College. Op het Beatrix College werken de leerlingen aan de hand van het ‘blauwe
boekje’ en door middel van deze component kunnen we achterhalen of de leerlingen genoeg
geïnstrueerd worden. De leerlingen van het Cambreur College werken aan de hand van Havisten
Competent aan het PWS en door middel van deze component kunnen we zo achterhalen of dit werkt
voor de leerlingen. De vragen die aan beide scholen worden gesteld zijn anders, maar het doel is dus
te achterhalen of er obstakels zijn bij de instructie. Michels (2006) en Vermaas en van der Linden
(2007) geven in het onderzoek aan dat de stapsgewijze instructie past bij de havo-didactiek. Door
middel van deze component kunnen we onderzoeken of er een verband is.
De zevende component betreft: begeleiding. Het SLO gebruikt in hun analyse-instrument niet deze
component, voor ons is dit wel van belang omdat er misschien een verband is tussen de manier van
begeleiding en het werken aan het profielwerkstuk.
De achtste component is: samenwerken. Ook dit vind je niet terug in de enquête van het SLO. Voor
ons is het interessant dit mee te nemen in ons onderzoek. Wellicht zijn er verbanden tussen
groepsgrootte en het slagen van een onderzoek.
Bij de door ons opgestelde vragenlijst hebben we er ook voor gekozen om persoonlijke vragen aan de
leerlingen te stellen. De enquête begint daarom met twee persoonlijke vragen. We willen graag
weten in welke klas de leerling zit en we willen weten bij welk vak of vakken het PWS aansluit om
eventueel belangrijke verbanden te onderzoeken. Ook vragen we gaandeweg de enquête of de
leerlingen in een groep samenwerken aan het PWS.
De enquête voor de begeleiders
Ook deze enquêtevragen zijn afgeleid van de werkprocessen die het SLO hanteert bij de analyse van
de profielwerkstukken.
Net als bij de enquête voor de leerlingen is ook hier de eerste component ‘Het profielwerkstuk
opstarten’. Met dit onderdeel kunnen wij achterhalen of de begeleiders ervaren dat leerlingen
problemen ondervinden bij het opstellen van hoofd- en deelvragen.
De tweede component betreft het ‘onderzoek.’ Bij de enquête voor de leerlingen heet deze
component ‘het onderzoek voorbereiden.’ Wij hebben ervoor gekozen om verschillende
componenten van de leerling-enquête hier samen te voegen, omdat dit duidelijker is voor de
begeleiders. Aan de hand van deze component onderzoeken we of docenten merken dat leerlingen
moeite hebben met het kiezen van een onderzoeksmethode, of zij in staat zijn een taakverdeling te
maken, of zij in staat zijn bronnen te zoeken en te bepalen of deze bronnen betrouwbaar zijn en of zij
in staat zijn een hypothese op te stellen.
De derde component is: informatie verwerken. Door middel van deze component hopen wij te
achterhalen of docenten zien dat de leerlingen de hoofdvraag en deelvragen beantwoorden op het
juiste niveau. Tevens vragen we door middel van deze component aan de docenten of zij de
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leerlingen in staat achten een tekst te schrijven met zelfgekozen woorden aan de hand van de
gevonden bronnen. Achteraf gezien was het wellicht beter geweest de begeleiders te vragen of zij
zien dat de leerlingen een tekst aan de hand van zelfgekozen woorden schrijven.
De vierde component is: organisatorische randvoorwaarden. Met deze component kunnen wij
achterhalen of de docenten het eens zijn met de keuze van de school voor de manier waarop het
PWS daar wordt begeleid.
Deze component gaat specifiek over de manier van werken op het Beatrix College en het Cambreur
College. De begeleiders van het Beatrix College worden ondervraagd over de instructie met behulp
van het blauwe boekje. De begeleiders van het Cambreur College worden ondervraagd over het
hulpdocument ‘Begeleiden van het profielwerkstuk’. Wij willen met deze component onderzoeken of
de docenten op beide scholen tevreden zijn met de manier waarop de leerlingen worden
geïnstrueerd op deze scholen. Tevens willen we met deze component onderzoeken of docenten
weten wat er van hun wordt verwacht.
De vijfde component: begeleiding. Hiermee onderzoeken wij de bereikbaarheid van de docenten én
of de docenten vinden dat ze vanuit school genoeg worden gefaciliteerd voor de begeleiding van het
PWS. Deze component is voor ons belangrijk want hiermee kunnen we uitzoeken of er een verband is
tussen de antwoorden van leerlingen en docenten.
De zesde component: samenwerken. Hiermee willen wij onderzoeken of de begeleiders zicht hebben
op de samenwerking van de leerlingen.
Naast bovengenoemde componenten vragen wij de docenten naar hun tevredenheid over de huidige
manier van werken aan het PWS op het Beatrix College of het Cambreur College. Verder vragen wij
naar extra suggesties en opmerkingen naar aanleiding van het PWS.
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4.1.2 Doelgroep
In totaal worden er twee vragenlijsten afgenomen. Een onder de leerlingen van het Beatrix College
en het Cambreur College en een onder de PWS-begeleiders op beide scholen.
Leerlingen
Er is voor gekozen om alle leerlingen in havo 5 op het Beatrix College en Cambreur College te
enquêteren, zodat de verhouding tussen de verschillende profielen zoveel mogelijk overeen komt
met de werkelijkheid.
Op het Beatrix College zitten 184 leerlingen havo 5 verdeeld over zeven klassen en op het Cambreur
College 102 leerlingen verdeeld over vier klassen. Op het Beatrix College is de enquête afgenomen
tijdens een klassikale les bij collega’s van Marlies van Aarle. Dit gezien het feit dat Marlies van Aarle
geen les geeft in havo 5 en er geen centrale PWS-uren op het Beatrix College zijn waar alle leerlingen
aanwezig zijn. Aan de collega’s is vooraf gevraagd of het mogelijk was om een vragenlijst af te nemen
bij de leerlingen. Vrijwel alle collega’s gingen akkoord en een enkeling kwam met een alternatief
moment. Uiteindelijk heeft Marlies van Aarle bij vijf klassen de vragenlijst afgenomen en haar collega
(PWS-coördinator op school) twee. Gezien het feit dat er geen computers beschikbaar zijn in de
leslokalen, zijn de enquêtes afgenomen m.b.v. de smart-phone van de leerlingen via het WIFInetwerk. Leerlingen vullen regelmatig enquêtes in m.b.v. hun eigen smart-phone, omdat het
merendeel van de vakdocenten twee keer per jaar een vragenlijst laat invullen om te bekijken hoe de
leerlingen zijn lessen ervaren.
Bij de leerlingen van havo 5 op het Cambreur College zijn er HaCo-uren in het rooster opgenomen.
Tijdens deze uren werken de leerlingen onder begeleiding van een HaCo-docent, in dit geval Michelle
Gagliardi, aan het PWS. Deze lessen worden gegeven in een computerlokaal. Alle leerlingen
beschikken op dat moment over een eigen computer.
Voor het afnemen van de enquête hebben de leerlingen op beide scholen een mondelinge instructie
gehad, waarin werd uitgelegd waarom het belangrijk is dat ze de enquête invullen. Tevens is
benadrukt dat de enquête anoniem werden afgenomen. Dit is zeer belangrijk omdat leerlingen dan
geen rem voelen om hun mening te geven (Wester, 1991).
De enquêtes zijn digitaal afgenomen. Dit had als voordeel dat de resultaten niet met de hand
hoefden te worden ingevoerd, maar zichtbaar werden met Excel. Hierbij is gebruik gemaakt van het
programma Thesistools, te vinden via de link: www.thesistools.com. Op deze site konden wij
eenvoudig en gratis een online enquête maken en laten hosten. Leerlingen op het Beatrix College
kregen een papiertje met de link naar de enquête (geregistreerd onder nr 384116) en het
wachtwoord (pws). Op het Cambreur College is de link (geregistreerd onder nr 384117) en het
wachtwoord (pws) op het schoolbord geschreven. De enquêtes hebben maar een beperkte looptijd
tot en met 13 maart 2014. Dit zal te maken hebben met het feit dat het een gratis programma
betrof. Er is voor gekozen om de enquête een dag na de afname op beide scholen offline te halen,
zodat niemand de gelegenheid kreeg om als nog een enquête in te vullen.
De enquêtes zijn als bijlage 2 en 3 toegevoegd.
Begeleiders PWS
Begeleiders van het PWS worden geënquêteerd. Gezien het feit dat iedere begeleider op zijn eigen
manier de leerlingen ondersteunt bij het tot stand komen van het PWS, vonden wij het van belang
om iedere begeleider de kans te geven zijn ervaringen te delen.
Op het Beatrix College is op verzoek van de PWS-coördinator de enquête afgenomen onder havo- en
vwobegeleiders (26 in totaal). De enquête werd namelijk afgenomen in plaats van een
evaluatiebijeenkomst met alle begeleiders. Door bij de eerste vraag te vragen of de begeleider
voornamelijk havo- of vwo-leerlingen begeleidt, konden wij bij de uitdraai de resultaten van havo en
vwo van elkaar scheiden. Gezien het feit dat op het Beatrix College het PWS op havo- en vwo-niveau
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vrijwel op dezelfde manier wordt aangeboden, biedt dit ons een kans om te kijken of ervaringen van
de begeleiders van elkaar verschillen.
Op het Cambreur College volgen de havoleerlingen een ander PWS-programma dan de leerlingen op
het vwo. Om die reden worden alleen de 19 havobegeleiders geënquêteerd.
Op beide scholen zijn de begeleiders benaderd door de PWS-coördinator op het e-mailadres van de
school. In een email is aan de begeleiders gevraagd om de enquête in te vullen in het kader van ons
afstudeeronderzoek. De link naar de online enquête en het wachtwoord stonden in dit bericht
vermeld. Daarnaast is aangegeven dat het invullen van de vragenlijst ongeveer 10 tot 15 minuten in
beslag zou nemen en dat verdere informatie in de vragenlijst verwerkt was. Ook bij de begeleiders is
benadrukt dat de enquête anoniem werd afgenomen.
Op het Beatrix College hebben de begeleiders een werkweek de tijd gehad om de enquête in te
vullen. Op het Cambreur College is dit met enkele dagen verlengd, omdat een aantal begeleiders met
school op reis waren.
Net als bij de leerlingen is deze enquête ook online afgenomen met behulp van het programma
Thesistools. De enquête van de begeleiders op het Beatrix College staat geregistreerd onder het
nummer 391343 en het Cambreur College onder het nummer 391392.
Ook deze enquêtes hebben maar een beperkte looptijd namelijk tot en met 13 maart 2014 en is er
voor gekozen om de enquête een dag na de afname op beide scholen offline te halen, zodat niemand
de gelegenheid kreeg om als nog een enquête in te vullen.
De enquêtes zijn als bijlage 4 en 5 toegevoegd.

4.2 Bronnenonderzoek
Door middel van een bronnenonderzoek kunnen we antwoord geven op de vraag welke eisen het
Beatrix College en Cambreur College stellen aan de leerlingen bij het maken van het PWS. Hiervoor
zijn de beoordelingsformulieren van het Beatrix College en Cambreur College gebruikt (zie bijlage 6
en 7). Om de lezer beter te laten begrijpen op welke punten de leerlingen worden beoordeeld, is er
voor gekozen om te beschrijven welke fases de leerlingen doorlopen bij het maken van het PWS. Bij
de beschrijving van de fases op het Beatrix College is het ‘Profielwerkstukboekje 2013/2014 van het
Beatrix College’ bestudeerd. In de enquête wordt dit boekje aangeduid als ‘het blauwe boekje’. Op
het Cambreur College zijn de documenten ‘Website Havisten Competent’ en ‘Begeleidingsbrief hulp
bij het profielwerkstuk’ voor begeleiders.
Om de vraag te kunnen beantwoorden welke generieke vaardigheden vereist zijn om een PWS te
kunnen maken op het Betarix College of Cambreur College zijn ook de documenten
Profielwerkstukboekje 2013/2014 van het Beatrix College, Website Havisten Competent en
‘Begeleidingsbrief hulp bij het profielwerkstuk’ van het Cambreur College bestudeerd.
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5 Praktische relevantie
Dit onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de specifieke kenmerken van een havoleerling en hoe het
Beatrix College en het Cambreur College bij het vormgeven van het PWS op beide scholen hier wel of
geen rekening mee houden. Ondanks het gegeven dat het Beatrix College en het Cambreur College
zich weliswaar houden aan de norm die landelijk is gesteld (zie theoretische kader blz. 10) dat het
PWS één of meer vakken van het eindexamen betreft, blijkt bij het bronnenonderzoek (zie paragraaf
6.2 blz. 32) naar deze scholen dat zij zelf bepalen in welke vorm dit PWS gegoten wordt. Met als
gevolg dat op beide scholen er op een andere manier aan het PWS wordt gewerkt. Beide scholen
werken op een eigen wijze aan het PWS en houden zich alleen aan het formele kader dat landelijk is
gesteld.
Zoals in de literatuur vermeldt bieden de criteria van het CvE en directie VO te weinig houvast om
een PWS op het juiste niveau af te ronden. Het SLO omschrijft duidelijke criteria waaraan een PWS
moet voldoen. Mocht uit de enquête (bijlage 4 en 5) die wij onder docenten hebben gehouden en
het bronnenonderzoek blijken dat het Beatrix College en het Cambreur College geen rekening houdt
met deze criteria, kan het een idee zijn de criteria van het SLO voortaan in het programma op te
nemen.
Houden het Beatrix College en het Cambreur College er wel rekening mee dat een havo-PWS anders
is dan een PWS op vwo-niveau? Blijkt uit de enquête dat dit niet het geval is, dan is dit aanleiding om
deze verschillen in het programma omtrent het PWS op te nemen. Uit ons theoretisch kader blijkt
onder andere dat havoleerlingen meer dan vwo-leerlingen gevoelig zijn voor sfeer in de groep en een
goede relatie met medeleerlingen en docent. Mocht uit de enquête blijken dat beide scholen hier
geen rekening mee houden, dan kan dat gevolgen hebben voor de groepssamenstelling (zie blz. 17)
en de manier waarop begeleiding wordt aangeboden. Havoleerlingen hebben meer baat bij
structuur, docenten die feedback geven en gebruik maken bij het oefenen door middel van voor- en
nadoen.
Mocht blijken dat het Beatrix College en het Cambreur College niet bij de specifieke didactiek van de
havoleerling stilstaan, dan zal het beleid ten aanzien van het PWS op beide scholen aangepast
moeten worden. Het Beatrix College is momenteel het schoolplan voor 2014-2018 aan het opstellen
en willen zich naast kennis en vaardigheden meer richten op de persoonlijke ontwikkeling van
leerlingen. Dit onderzoek kan ook aanleiding zijn stil te staan bij de specifieke didactiek van de
havoleerling en hoe dit op eigen wijze toegepast kan worden binnen de school. Hiermee zal ook
rekening moeten worden gehouden in het nieuwe schoolplan. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de
leerlingen zelf, maar zal naar verwachting ook meer duidelijkheid voor de docenten bieden zodat de
onvrede bij het begeleiden van het PWS zal verdwijnen. Het Cambreur College start iedere schooljaar
met speerpunten; wat vinden we als school belangrijk, wat kan verbeterd worden, waar gaan we ons
op richten? Al twee schooljaren op rij is havo bovenbouw een speerpunt. Het ziet er naar uit dat dit
het komende schooljaar weer een speerpunt zal zijn. Mocht uit de enquête naar voren komen dat
begeleiders en leerlingen niet tevreden zijn over de manier waarop het PWS aangeboden wordt. Dan
zou een speerpunt voor komend schooljaar kunnen zijn dat de manier waarop het PWS wordt
aangeboden aansluit op de theorie van de havodidactiek.
Uit de literatuur blijkt dat SLO (zie blz. 13) het PWS als een belangrijke schakel beschouwt om de
aansluiting tussen het vo en ho te verbeteren. Mocht uit ons onderzoek blijken dat beide scholen dit
niet zo zien, zal gekeken moeten worden naar de plannen wat betreft het PWS voor de komende
jaren, want het is de bedoeling dat de leerling beter wordt voorbereid op het HBO.
Het gebruik van de integratieve cognitieve strategie, de strategie waarbij de leerling informatie uit
verschillende bronnen zoals lessen, boeken of eerder behandelde stof zelf combineert en integreert,
wordt minder vaak gebruikt door de havoleerling (zie blz. 19). In de praktijk blijkt wel dat dit een
manier is waarop op de meeste scholen een PWS benaderen. Als uit onderzoek blijkt dat ook het
Beatrix College en het Cambreur College op deze manier werken, zal de manier van werken aan het
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PWS zo aangepast moeten worden dat het aansluit op door de didactische kenmerken van een
havoleerling.
Door rekening te houden met de specifieke kenmerken van de havoleerling, zal het niveau van het
PWS mogelijkerwijs ook verbeteren en wordt het meer leerbaar voor de leerlingen. De havogroep is
nu eenmaal een heterogene groep leerlingen (zie blz. 18) en dat zou voor de docenten die zijn
ondervraagd in de enquête aanleiding kunnen zijn rekening te houden met deze verschillen. Deze
leerlingen worden opgeleid om door te stromen naar het HBO en door rekening te houden met deze
didactiek passend bij de havoleerling zal deze leerling zo beter voorbereid zijn op het HBO. De
faciliteiten op het Beatrix College en het Cambreur College moeten afgestemd worden op wat
havoleerlingen nodig hebben. Dan kan deze leerling pas aan de slag met een PWS.
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6 Resultaten en conclusies
In dit hoofdstuk worden de verschillende onderzoeksresultaten en conclusies beschreven. De eerste
paragraaf bevat de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen onder de leerlingen van 5 havo en
PWS-begeleiders op het Beatrix College en Cambreur College. In de tweede paragraaf worden de
eisen beschreven die beide scholen aan hun leerlingen stellen bij het maken van het PWS. In de
laatste paragraaf staan de resultaten weergegeven van het bronnenonderzoek naar de vereiste
generieke vaardigheden op beide scholen bij de totstandkoming van het PWS.

6.1 Resultaten enquêtes
6.1.1 Data-analyse
De leerlingen hebben de enquête op het Beatrix College en Cambreur College ingevuld in week 51.
Op het Beatrix College is dit gebeurd tijdens de verschillende vaklessen van collega’s. Bij vijf van de
zeven klassen was Marlies van Aarle aanwezig, bij de overige twee klassen was de PWS-coördinator
erbij. De enquête op het Cambreur College is ingevuld tijdens de ingeroosterde PWS-uren onder
begeleiding van Michelle Gagliardi. Gemiddeld waren de leerlingen 15 minuten bezig met het
invullen van de enquête.
De begeleiders van PWS van beide scholen hebben de enquête in week 7 ingevuld. Gezien het feit
dat begeleiders het moment van invullen zelf konden bepalen, weten we niet hoeveel tijd de
begeleiders nodig hadden om de enquête in te vullen.
De onderzoeksdoelgroep bestond uit 184 leerlingen en 26 begeleiders op het Beatrix College en 102
leerlingen en 19 begeleiders op het Cambreur College. In onderstaande tabel staat weergegeven
hoeveel het responsepercentage voor en na data cleaning bedroeg.

Leerlingen Beatrix College
Begeleiders PWS Beatrix
College
Leerlingen Cambreur
College
Begeleiders PWS
Cambreur College

Onderzoeksdoelgroep Responsepercentage Responsepercentage
na data cleaning
184 (100%)
141 (77%)
119 (65%)
26 (100%)
21 (81%)
20 (77%)
waarvan 12 havo
waarvan 12 havo
102 (100%)
87 (85%)
82 (80%)
19 (100%)

18 (95%)

17 (89%)

Tabel 6: Onderzoeksdoelgroep en responsepercentages

Tijdens de vaklessen op het Beatrix College hebben 141 van de 184 leerlingen de enquête ingevuld.
Dit is een responsepercentage van 77%. 43 leerlingen hebben de enquête niet ingevuld of omdat zij
absent waren tijdens de betreffende les of omdat zij het PWS dit schooljaar niet maken. In de laatste
situatie betreft het leerlingen die afgelopen schooljaar gezakt zijn. Leerlingen hebben de enquête
anoniem ingevuld en hierdoor konden we hun niet vragen de enquête alsnog in te vullen.
Op verzoek van de PWS-coördinator is de enquête ingevuld door havo- en vwo-begeleiders. Dit is
gedaan, omdat begeleiders groepjes van beide niveaus begeleiden. Begeleiders hebben zelf gekozen
voor welk niveau ze de enquête invullen. Dit hing voor hen af van het aantal havo- of vwo-leerlingen
dat ze begeleidden. 21 van de 26 begeleiders (responsepercentage van 81%) hebben gereageerd.
Aangezien de enquête anoniem is afgenomen kunnen we niet achterhalen welke begeleiders de
enquête niet hebben ingevuld en wat de reden daarvoor is. Van de 21 begeleiders hebben er 12 voor
het havoniveau gekozen. Het responsepercentage laten we hier achterwege, omdat niet te
achterhalen is of het havo- of vwo-begeleiders zijn geweest die de enquête niet hebben ingevuld.
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Op het Cambreur College hebben 87 van de 102 leerlingen de enquête ingevuld. Dit leidt tot een
responsepercentage van 85%. Om dezelfde redenen als op het Beatrix College hebben 15 leerlingen
niet kunnen reageren.
De begeleiders op het Cambreur College zijn op dezelfde manier benaderd als op het Beatrix College.
Hier zijn alleen de begeleiders benaderd die havisten begeleiden. Het responsepercentage is 95% (18
van de 19 begeleiders).
Het responsepercentage op het Cambreur College bij de leerlingen ligt hoger, omdat de leerlingen de
enquête hebben ingevuld op een computer met een vaste netwerkverbinding. Hierdoor is de kans
kleiner dat de verbinding gedurende het invullen wegvalt en de enquête eerder wordt afgebroken.
De reden waarom het responsepercentage bij de begeleiders op het Cambreur College ook hoger
ligt, kunnen we niet achterhalen, omdat de enquêtes anoniem en op een zelf gekozen moment zijn
ingevuld.
De dataset is nagekeken op het moment dat alle resultaten binnen waren. Hierbij hebben we
gekeken of er cases of variabelen verwijderd of verbeterd moesten worden. Deze controle hebben
we gedaan om er voor te zorgen dat de uiteindelijke data die we moesten analyseren zo min
mogelijk fouten zou bevatten. Na deze controle zijn respondenten uit de dataset gehaald. Om welke
respondenten het gaat en met welke reden is beschreven in bijlage 13.
6.1.2 Resultaten enquêtes
Bij het analyseren van de resultaten van de enquêtes hebben wij ons gericht op de onderzoeksvraag
hoe leerlingen en begeleiders de manier waarop het PWS tot stand komt ervaren. In bijlage 14
beschrijven we in de tabel per school en per component de meest opvallende resultaten. Overige
onderzoeksresultaten zijn te vinden in bijlage 8 t/m 11. In de laatste kolom staan de opvallende
verschillen tussen hoe leerlingen en begeleiders het PWS er varen op het Beatrix College (B.C.) en het
Cambreur College (C.C.).
Opvallende resultaten worden hieronder per school beschreven. Deze paragraaf wordt afgesloten
met de verschillen die na het analyseren van de resultaten naar voren kwamen tussen beide scholen.
Bij de beschrijving gaan we in op de volgende onderwerpen: PWS als onderdeel aansluiting
voorbereiding van VO naar HO, de faciliteiten, het opstellen van hoofd – en deelvragen/
vaardigheden m.b.t. onderzoek doen, structuur/ controle en de begeleiding.
Beatrix College
PWS als onderdeel aansluiting voorbereiding van VO naar HO: 50% van de begeleiders is het niet
oneens/ niet eens of dat de manier waarop het PWS nu wordt aangeboden aansluit bij de doelgroep
(de havo-leerling). 30% vindt van niet en 20% vindt van wel.
Op de vraag of dat leerlingen door het maken van een PWS zich voorbereiden op het HBO, zegt 60%
het niet oneens/ niet eens mee te zijn. Nog eens 20% is het hier mee oneens.
Faciliteiten: de school biedt de juiste faciliteiten om aan de gestelde eisen te voldoen. Leerlingen zijn
allemaal te spreken over de randvoorwaarden die zijn gecreëerd. Er zijn voldoende computers en er
is een mediatheek waar de leerlingen terecht kunnen. Daarnaast zijn de leerlingen ook tevreden over
de lengte van de periode waarin zij aan het PWS mogen werken.
Het opstellen van hoofd – en deelvragen/ vaardigheden: begeleiders (50%) vinden dat de leerlingen
niet in staat zijn om een hoofdvraag te formuleren. Leerlingen zijn hier iets positiever over, zij vinden
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het formuleren van een hoofdvraag niet moeilijk, maar ook niet makkelijk (42%). Over het
formuleren van deelvragen zijn leerlingen en begeleiders het niet eens. 31% van de leerlingen vindt
dit makkelijk en 39% niet moeilijk/ niet makkelijk, terwijl 42% van de begeleiders vindt dat de
leerlingen hier niet toe in staat zijn.
Met betrekking tot de vaardigheden die leerlingen nodig hebben bij het uitvoeren van het onderzoek
zijn begeleiders en leerlingen het niet met elkaar eens in welke mate leerlingen hier toe in staat zijn.
Leerlingen zijn verdeeld over het feit of het moeilijk is om te bepalen of bronnen relevant en
betrouwbaar zijn (27% moeilijk, 36% niet moeilijk/ niet makkelijk en 22% makkelijk). Terwijl
begeleiders vinden dat leerlingen hier toe niet in staat zijn (50%). Over de vraag of leerlingen in staat
zijn om een tekst met zelf gekozen woorden te schrijven zijn ze het niet eens. Leerlingen vinden dit
niet moeilijk/ niet makkelijk (31%) en zelfs 30% vindt het makkelijk, tegenover 60% van de
begeleiders die twijfelt of leerlingen hiertoe in staat zijn en 40% vindt dat leerlingen dit niet kunnen.
Begeleiders en leerlingen zijn het wel eens over de vraag of leerlingen in staat zijn om de hoofdvraag
te beantwoorden op het juiste niveau; allebei merken ze op dat leerlingen hier moeite mee hebben.
Daarnaast zijn ze het eens over het feit dat leerlingen het maken van een taakverdeling makkelijk
vinden en het zoeken van bronnen lukt ook wel. Begeleiders denken daar hetzelfde over. Leerlingen
zijn positief over de samenwerking. Groepsleden weten welke taken zij hebben, houden zich aan
afspraken en conflicten worden opgelost. Begeleiders zijn het hier wel mee eens.
Structuur/ controle: het valt op dat de leerlingen zeer verdeeld zijn in hun antwoord op het ‘zich
houden aan de stop & go momenten. Eén derde van de ondervraagde leerlingen vindt dit moeilijk,
één derde vindt dit niet moeilijk en niet makkelijk en één derde van de leerlingen vindt dit makkelijk.
Begeleiders vinden dat leerlingen hier wel toe in staat zijn.
Begeleiders en leerlingen hebben geen behoefte aan meer contact momenten.
Begeleiding: twee derde van de leerlingen vindt dat zij niet regelmatig (een keer per twee weken)
gebruik maken van het PWS-uur. Begeleiders zijn hier iets positiever over. 30% zegt van niet, 20%
zegt wel/ niet, maar 30% zegt dat leerlingen wel van dit uur gebruik maken. Hier moet wel aan
toegevoegd worden dat niet alle leerlingen (19%) naar het PWS-uur toe kunnen gaan, omdat zij dan
les hebben.
Het merendeel van de leerlingen vindt dat de begeleider met hen meedenkt en ideeën aanreikt (19%
niet oneens/ niet eens, 38% eens en 23% eens). 80% (50% eens en 30% zeer eens) van de begeleiders
vindt dat zij dit ook doen.
Begeleiders vinden dat zij goed per email of ELO bereikbaar zijn. Leerlingen zijn hier iets minder
positief over: 28% (15% + 13%) vindt de bereikbaarheid niet goed, 20% twijfelt, maar iets meer dan
50% vindt de bereikbaarheid wel goed.

Cambreur College
PWS als onderdeel aansluiting voorbereiding van VO naar HO: 41% van de ondervraagde begeleiders
vindt dat de manier waarop het profielwerkstuk wordt aangeboden aansluit bij de doelgroep. 35% is
het hier niet mee eens, maar ook niet oneens.
53% van de ondervraagde begeleiders vindt dat door het maken van het profielwerkstuk leerlingen
zich voorbereiden op het HBO, 18% is hier niet mee eens, maar ook niet oneens.
Faciliteiten: de leerlingen van het Cambreur College zijn ook positief over de faciliteiten die de school
biedt om aan de gestelde eisen te voldoen en de randvoorwaarden die zijn gecreëerd. Er zijn
voldoende computers en er is een mediatheek waar de leerlingen terecht kunnen. Daarnaast zijn de
leerlingen ook tevreden over de lengte van de periode waarin zij aan het PWS mogen werken.
Het opstellen van hoofd – en deelvragen/ vaardigheden: het valt op dat de leerlingen zeer verdeeld
zijn in hun antwoord op het ‘formuleren van een hoofdvraag’. Eén derde van de ondervraagde
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leerlingen vindt dit moeilijk, één derde vindt dit niet moeilijk en niet makkelijk en één derde van de
leerlingen vindt dit makkelijk. Begeleiders zijn het hier niet mee eens; 41% vindt dat leerlingen niet in
staat zijn een hoofdvraag te formuleren.
Deze verdeeldheid uit zich ook bij beantwoorden van de hoofdvraag waarbij weer bijna één derde
van de begeleiders vindt dat leerlingen dit niet op niveau kunnen, iets meer dan één derde van de
begeleiders is het hier weer niet mee eens maar ook niet mee oneens tegenover bijna één derde van
de begeleiders dat vindt dat leerlingen dat wel op niveau doen. Dit komt niet overeen met wat de
leerlingen vinden. Leerlingen vinden deelvragen beantwoorden niet moeilijk, maar het merendeel
heeft weer wel moeite met de hoofdvraag.
Opmerkelijk is dat de begeleiders zéér verdeeld zijn bij de vraag of de leerlingen in staat zijn om te
bepalen of de bronnen relevant en betrouwbaar zijn. 29% is het hier niet mee eens maar ook niet
oneens, maar 41% acht de leerlingen wel hiertoe in staat en 18% is het zeer eens met de vraag of
leerlingen kunnen bepalen of bronnen relevant en betrouwbaar zijn. Ook de leerlingen zijn hier zelf
erg over verdeeld; één derde van de ondervraagde leerlingen vindt dit moeilijk, één derde vindt dit
niet moeilijk en niet makkelijk en één derde van de leerlingen vindt dit makkelijk.
Het merendeel van de leerlingen acht zich wel in staat deelvragen te formuleren. Begeleiders zijn het
hier mee eens. Leerlingen vinden het over het algemeen makkelijk om zich aan hun planning te
houden, net als het maken van een taakverdeling en het zoeken van bronnen. Of dat leerlingen in
staat zijn om een taakverdeling te maken zijn de begeleiders ook zo positief, het zoeken van bronnen
wordt beoordeeld met een voldoende.
Structuur/ controle: Het merendeel van de begeleiders is het oneens met de vraag of dat de
leerlingen meer contact zoeken en dat ze daar geen tijd voor hebben (zeer oneens 29%, oneens 41%)
een klein percentage (12%) merkt wel op dat de leerlingen meer contact willen. Dit komt overeen
met wat de leerlingen invullen namelijk een percentage van 18% dat zeer oneens antwoordt en 35%
vult oneens in.
Begeleiding: 29% van de begeleiders zegt dat de leerlingen regelmatig een afspraak maken met hen,
dit komt overeen met wat de leerlingen beweren, 34%. 20% van de leerlingen zegt wel één keer in de
twee weken met de begeleiders een afspraak te maken, bij de begeleiders is dit percentage 29%.
De begeleiders vinden dat zij met de leerlingen meedenken en ideeën aanreiken (47% zeer eens, 41%
eens) en leerlingen zijn het met hen eens. Slechts 9% van de leerlingen is het hier niet mee eens en
vindt dat de vakbegeleider niet met hen meedenkt en 1% is het zeer oneens.
Begeleiders vinden dat zij via email of It’s Learning goed bereikbaar zijn, oftewel dat zij binnen drie
werkdagen reageren (41% eens en 41% zeer eens.) Leerlingen zijn het hier niet helemaal mee eens,
10% vindt nog altijd dat hun begeleiders niet goed bereikbaar zijn, 34% is het hier niet mee eens
maar ook niet mee oneens, 34% is het hiermee wel eens tot 30% dat het hier zeer mee eens is.
Vergelijking
Na het bestuderen van de resultaten constateren wij dat de begeleiders op het Cambreur College
vaker verdeeld zijn in hun mening en dat de begeleiders op het Beatrix College negatiever zijn over
tot wat de leerlingen in staat zijn bij het maken van het PWS.
Leerlingen op beide scholen zijn wat positiever over tot wat zij in staat zijn bij het maken van het
PWS. Op het Cambreur College zijn leerlingen en begeleiders het meer met elkaar eens over hoe zij
het PWS ervaren dan op het Beatrix College.
Het meest opvallend is dat begeleiders op het Beatrix College de manier van werken aan het PWS
niet aan vinden sluiten op de doelgroep en op het Cambreur College juist wel. Dit is dan
waarschijnlijk de reden waarom begeleiders op het Beatrix College de manier van werken willen
veranderen en op het Cambreur College niet. Dit is te verklaren uit het grote verschil in aanpak van
het PWS op beide scholen. Welke verschillen dit zijn komt aan de orde in de volgende paragrafen
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over welke eisen de scholen aan het PWS stellen en aan welke generieke vaardigheden er gewerkt
wordt.
Gezien het feit dat de manier van werken aan het PWS op het Beatrix College en Cambreur College
erg van elkaar verschilt, konden niet alle componenten met elkaar vergeleken worden. In bijlage 15
volgt een uitwerking van de componenten waar hier sprake van was. Het effect van het verschil in de
manier van werken op beide scholen is niet onderzocht en kan daardoor niet beschreven worden.
Om het effect hiervan kwalitatief goed te kunnen meten, zullen er meerdere PWS-rondes
geanalyseerd moeten worden. Gezien de SBU die voor dit praktijkonderzoek staan, was het niet
haalbaar om dit te onderzoeken.
6.2.1 Eisen Beatrix College
Leerlingen in 4 havo zijn verplicht om naar de presentaties van het PWS te kijken van de 5
havoleerlingen. Deze presentatieavond betekent voor havo-4-leerlingen de start van hun PWS. De
huidige 5 havoleerlingen hebben een tijdpad doorlopen van het bezoeken van de presentatieavond
in maart 2013 t/m het eindgesprek in maart 2014. Het wordt dus afgesloten in het eerste tijdvak van
het Centraal Examen.
In april 2013 hebben de leerlingen een brief ontvangen over het PWS met daarbij de vraag welk vak
ze willen kiezen voor het onderzoek, zich te oriënteren op een mogelijk onderwerp en met wie zij
willen samenwerken. Leerlingen geven op het inschrijfformulier aan voor welk vak zij het PWS gaan
maken. Dit vak heeft een SBU van 320 uur en zit in het profiel van de leerling. Het merendeel van de
leerlingen werkt in tweetallen en een enkeling werkt alleen of in een groepje van drie personen.
Bij het maken van het PWS doorlopen de leerlingen de volgende fases:
Fase
Omschrijving
1
Oriëntatiefase
Partner, onderwerp kiezen, bronnen zoeken, formuleren van
onderzoeksvraag, hoofd- en deelvragen
2
Uitvoeringsfase
Literatuuronderzoek, veldwerk, deelvragen uitwerken,
conceptversie schrijven
3
Verbetering en presentatie
Conceptversie van het PWS verbeteren.
4
Voorbereiding presentatie
5

Presentatie en eindbeoordeling PWS

Periode
4-10 uur in apr-jun

50 uur sept-dec

10 uur dec-jan
10 uur feb
3 uur feb-mrt

Tabel 7: Fases PWS Beatrix College

Leerlingen worden begeleid door een vakdocent die les geeft in het vak dat aansluit bij het gekozen
onderwerp. In principe kunnen de leerlingen een afspraak maken met de begeleider op dinsdag het
7e uur. Dit uur is vrij geroosterd bij leerlingen en docenten die het PWS maken. Het kan voorkomen
dat leerlingen tijdens dit uur les hebben of de begeleider les moet geven, omdat het
roostertechnisch niet mogelijk is om dit uur vrij te houden. Leerlingen en begeleiders zoeken dan zelf
naar een geschikt contactmoment. Van leerlingen wordt verwacht dat zij ongeveer tachtig uur aan
het PWS besteden.
Leerlingen krijgen van de begeleider een PWS-boekje met daarin informatie over wat het PWS is,
overzicht van de werkzaamheden, tijdschema, het scoreformulier en een handleiding met informatie
over hoe je een PWS maakt. Verdere toelichting krijgen leerlingen van de begeleider.
Een aantal begeleiders maakt gebruik van de ELO en creëert hierin ruimte voor leerlingen om hun
documenten in te plaatsen. Begeleiders zijn dit niet verplicht en maken hier naar eigen inzicht wel of
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geen gebruik van. Het contact tussen begeleiders en leerlingen vindt plaats tijdens de lessen (indien
de leerling les krijgt van de betreffende docent), in de wandelgangen, via email of ELO.
Het PWS wordt niet alleen beoordeeld op het eindresultaat, maar ook op het proces. De volgende
punten worden beoordeeld:
 Stop-en-go 1 Onderwerp, vragen, literatuurlijst, inleiding, 10p;
 Stop-en-go 2A Deelvraag 1 + 2, 7p;
 Stop-en-go 2B Vervolg deelvragen, 8p;
 Stop-en-go 3 Conceptversie PWS, 10p;
 Informatie voor presentatieavond, 2p;
 Stop-en-go 4 Definitief PWS, 20p;
 Stop-en-go 5 Conclusie PWS, 10p;
 Stop-en-go 5 Voorbereiding presentatie, 3p;
 Stop-en-go 6 Presentatie, 20p;
 Bronvermelding en literatuurlijst, 5p;
 Logboek (incl. reflectie op problemen), 5p.
Bij het toekennen van de punten (totaal 100p) ligt het zwaartepunt bij de definitieve versie van het
PWS en de presentatie die de leerlingen moeten geven. Er worden punten in mindering gebracht bij
het te laat inleveren (-20p), indien de taalverzorging niet in orde is (-5p), wanneer de opdracht
tijdens het bezoek aan de presentatieavond niet gemaakt is (-5p). De beoordeling van de presentatie
wordt door twee docenten gedaan en de overige punten worden door de begeleider beoordeeld. Bij
de presentatie wordt gelet op: uiterlijk, de inhoud, taal en stemgebruik en presentatie (houding,
oogcontact, enthousiasme etc.). Het scoreformulier voor de presentatie is bijgevoegd als bijlage 12.
Het PWS moet aan de volgende eisen voldoen:
 Het gekozen onderwerp sluit aan bij een vak uit het profiel met een SBU van 320 uur;
 PWS is een onderzoeksopdracht van 80 SBU;
 Leerlingen maken een werkstuk;
 Het PWS moet gepresenteerd worden. Leerlingen hebben daarbij de vrijheid om te kiezen tussen
het maken van een tentoonstelling, presentatie met gebruik van een computer of andere media
of het tonen van een (technisch) ontwerp. Leerlingen dienen te allen tijde een mondelinge
toelichting te geven. Presentatie duurt maximaal 15 minuten per groepje van twee personen;
 Uitvoering vindt plaats in groepjes van twee personen. Uitzonderingen alleen in overleg met de
leshuisdirecteur;
 In het PWS-boekje wordt uiteengezet waaraan het verslag van het onderzoek moet voldoen etc.;
 In het informatieboekje staat vermeld dat het PWS een cijfer krijgt op de cijferlijst dat voor de
uitslagbepaling meeweegt in het combinatiecijfer met het vak maatschappijleer. De ondergrens
voor deze afzonderlijke vakken is het cijfer 4.
6.2.2 Eisen Cambreur College
In maart bezoeken leerlingen van havo4 ter voorbereiding op het PWS dat zij gaan maken in havo 5
de presentaties van de huidige havo 5-leerlingen.
Ze krijgen hier studiepunten voor loopbaanoriëntatie voor, maar dit is ook om hen voor te bereiden
op het PWS in havo5, zodat ze weten wat er komen gaat. De havo 4-leerlingen leveren ook een
reflectieformulier in. Overigens is het bijwonen van deze presentaties niet verplicht. Toch is er veel
animo. De havo 4-leerlingen hebben dan zelf net de Webquest ‘Research’ afgesloten. Deze webquest
kun je zien als een mini-PWS, waarbij de leerlingen een klein onderzoek houden en dit moeten
presenteren aan de rest van de klas. Deze presentaties worden beoordeeld door de HaCo-docent,
maar de havo4-leerlingen beoordelen ook elkaar.
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Aan het begin van het schooljaar start havo5 op het Cambreur College met het PWS. Het is de
bedoeling dat het PWS wordt gemaakt in een zelfgekozen groep. De groepjes bestaan uit drie of vier
leerlingen, een enkele groep uit vijf leerlingen, soms een tweetal en bij hoge uitzondering mag een
leerling het PWS alleen maken.
De leerlingen krijgen in de eerste periode twee lesuren in de week om aan het PWS te werken. Deze
uren worden de leerlingen begeleid door een docent die het vak Havisten Competent (HaCo) geeft.
HaCo is een vak dat vanaf klas 3 op het Cambreur College wordt gegeven en dit vak bereidt de
leerlingen voor op het HBO. “De overgang van havo naar hbo moet worden vereenvoudigd door het
lessenpakket van havisten hierop aan te passen. Zo willen we een beter leerklimaat voor de leerling
creëren en de kans op uitval of vertraging op het hbo verkleinen.” (website havistencompetent.nl).
Deze zogenaamde HaCo-docent helpt de leerlingen met het opstarten van het PWS, het maken van
een Plan van Aanpak, het maken van hoofd- en deelvragen, kortom deze docent bewaakt het proces.
Van twee uur in de week in periode een tot één uur in de week in periode twee.
Daarnaast worden de leerlingen begeleid door een vakdocent. Deze benaderen de leerlingen zelf en
is een docent die aansluit bij het onderwerp van hun PWS. De leerlingen dienen zelf afspraken te
maken met deze docent. Dit kan tijdens de HaCo-lessen of na school, nooit tijdens de les van een
ander vak, tenzij de vakdocent de begeleiding wil doen in zijn/haar eigen les.

Afbeelding 1: Voorbeeld Webquest Havisten Competent

Leerlingen werken aan de hand van een webquest die zij kunnen vinden op de website van Havisten
Competent. In deze webquest staat de opdracht rondom het PWS beschreven.

Afbeelding 2: Voorbeeld van Vaksite op I’ts Learning
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Daarnaast werken alle leerlingen met de Elektronische Leeromgeving (ELO) It’s Learning. In deze ELO
is er per klas een vaksite aangemaakt.
In de vaksite worden mededelingen gedaan door de HaCo-docent. Ook vinden de leerlingen hier
bepaalde documenten terug, zoals een beschrijving van hoe je hoofd- en deelvragen maakt, of het
tijdpad voor het PWS.
Leerlingen hebben per groepje ook een werkmap op de ELO. Hierin kunnen zij zelf documenten
uploaden, maar de vak- en procesdocent kunnen hierin ook de voortgang van de leerlingen
controleren, omdat zij in deze werkmap hun logboek bijhouden.

Afbeelding 3: Voorbeeld werkmap ELO

Bij het maken van het PWS doorlopen de leerlingen de volgende fases:
Fase
Omschrijving
0
Oriëntatie op de opdracht en groepsvorming
1
Onderwerp, hoofdvraag deelvragen en hypothesen

Deadline
23 augustus 2013
6 september 2013

2

Literatuur onderzoek (ondersteunend onderzoek)

15 november 2013

3

Ander type onderzoek (hoofdonderzoek)

17 januari 2014

4
5
6

Voorlopig eindproduct
Definitief product inleveren
Eindpresentatie

24 januari 2014
31 januari 2014
18 februari 2014

Tabel 8: Fases PWS Cambreur College
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De leerlingen worden op de volgende punten beoordeeld.
Literatuurstudie
40%
Veldwerk/Hoofdonderzoek
40%
Presentatie
20%
De opbouw van de cijfers gaat als volgt:
Literatuurstudie:
Structuur
Kwaliteit inhoud
Gebruik relevante teksten
Vormgeving

20%
40%
30%
10%

Veldwerk/Hoofdonderzoek:
Transparantie
Betrouwbaarheid
Validiteit

20%
40%
40%

De eindpresentatie wordt op de volgende punten beoordeeld:
1. Logische opbouw. Overzichtelijk, gestructureerd;
2. Relevante inhoud die beantwoordt aan onderwerp;
3. Kennis van het onderwerp;
4. Kwaliteit van de gebruikte dia’s;
5. Begrijpelijke en duidelijke uitleg;
6. Gelijke bijdrage per leerling;
7. Niveau sluit aan bij jouw kennisniveau;
8. Originaliteit;
9. Verstaanbaarheid / spreektempo;
10. Houding / contact met publiek.
Punt 1 tot en met punt 5 weegt zwaarder dan punt 6 tot en met punt 10. Hierbij worden geen
percentages toegekend en staat het de docent meer vrij om een cijfer te geven. Overigens is de
vakdocent niet alleen aanwezig, hij of zij wordt altijd vergezeld door een collega en samen komen zij
tot een cijfer voor de eindpresentatie.
Het PWS moet aan de volgende eisen voldoen:
 Het gekozen onderwerp sluit aan bij een vak uit het profiel met een SBU van 320 uur. Er mag ook
een combinatie van vakken worden gemaakt, als maar aan de studielast wordt voldaan.
 PWS is een onderzoeksopdracht van 80 SBU.
 Leerlingen maken een werkstuk.
 Het PWS moet gepresenteerd worden. Leerlingen dienen te allen tijde een mondelinge
toelichting te geven. De presentatie duurt maximaal 25 minuten per groep.
 Uitvoering vindt plaats in groepen van twee, drie of vier personen. Bij hoge uitzondering en in
overleg met de teamleider kan de opdracht individueel worden uitgevoerd.
 In de elektronische leeromgeving It’s Learning vinden de leerlingen alle documenten over het
PWS, inclusief beoordelingsformulieren.
 In het examenreglement staat vermeld dat het PWS samen met maatschappijleer en
levensbeschouwing een combinatiecijfer vormt. De ondergrens voor deze afzonderlijke vakken is
het cijfer 4. De eindcijfers, dus op een heel punt afgeronde cijfers worden gemiddeld tot het
combinatiecijfer. Het combinatiecijfer zelf wordt afgerond op een heel cijfer en telt mee als één
cijfer in de zak/slaagregeling.
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6.2.3 Verschillen tussen Beatrix College en Cambreur College
Opvallende verschillen gedurende het proces van het maken van het PWS tussen de scholen zijn:
 Het bezoeken van de presentatieavond is voor havo 4-leerlingen op het Beatrix College verplicht
en op het Cambreur College niet. De animo voor deze avond op het Cambreur College is wel
goed. Dit komt waarschijnlijk doordat leerlingen punten kunnen verdienen voor hun LOB-dossier.
Havoleerlingen hebben naast school vaak nog een druk programma wat betreft vrienden,
sporten en bijbaantjes. Zij zijn minder bereid om deze activiteiten op te geven voor vrijblijvende
schoolactiviteiten. Ondanks het feit dat er een verschil is in aanpak voor het bezoeken van beide
scholen, is het effect hetzelfde. Het Cambreur College motiveert door middel van punten voor
LOB-dossier en het Beatrix College stelt een bezoek verplicht, maar beloont met punten voor het
uiteindelijke PWS.
 Het aantal fases dat leerlingen doorlopen bij met maken van het PWS is verschillend. Op het
Beatrix College zijn dit er twee minder. Het Beatrix College spreekt van een uitvoeringsfase bij
het doen van onderzoek en het Cambreur College spreekt van literatuuronderzoek en ander
onderzoek doen. Dit verschil komt, omdat het Cambreur College met de webquest van
HavistenCompetent werkt. De school houdt de fases aan die de webquest hanteert. De fases van
het Beatrix College sluiten meer aan op de werkprocessen van SLO (zie blz. 13).
 De periode waarin er door leerlingen aan het PWS gewerkt wordt is niet gelijk. Op het Beatrix
College beginnen leerlingen al in havo 4 aan hun PWS, terwijl op het Cambreur College bij de
start van het schooljaar voor havo 5 begonnen wordt. Uit de enquête bleek, dat leerlingen en
begeleiders op beide scholen tevreden waren over deze periodes. Uit de theorie blijkt dat de
havoleerlingen geen grote spanningsboog hebben. Op het Cambreur College werken leerlingen
ruim een half jaar aan het PWS en op het Beatrix College nog langer. Op het Beatrix College
wordt er in klas 4 al met het PWS gestart, terwijl een groot gedeelte van de leerlingen nog niet
verzekerd is van een overgang naar 5 havo, waardoor de focus op andere doelen ligt. Het is
raadzaam om te bekijken welk tijdsbestek geschikt is voor dit type leerlingen, ondanks het feit
dat uit de enquête is gebleken dat leerlingen en begeleiders tevreden zijn. Begeleiders van
groepjes bij wie het proces moeizaam verloopt, klagen wel over het feit dat de leerlingen geen
druk voelen en alles uitstellen.
 Op het Cambreur College hebben de leerlingen een procesbegeleider (tijdens HACO-uren) en een
vakdocent en benaderen de leerlingen zelf de vakdocent, terwijl op het Beatrix College de
leerlingen alleen door een vakdocent worden begeleid en leerlingen en begeleiders aan elkaar
worden gekoppeld door de PWS-coördinator.
Het voordeel van een procesbegeleider tijdens specifieke PWS-uren is dat er extra begeleiding is
om de leerlingen aan te sporen. Dit geeft meer structuur voor leerlingen, wat volgens de theorie
in het belang van de leerlingen is. Ook het zelf kiezen van een vakdocent als begeleider sluit aan
bij het feit dat een havoleerling graag voor zijn docent werkt. Met betrekking tot verdeling van
de werkdruk bij het begeleiden van het PWS is dit een nadeel voor bepaalde docenten.
‘Populaire’ docenten worden veel benaderd en begeleiden daardoor vaak meer groepen dan de
minder populaire docenten.
 Op het Beatrix College is er een uur vrij geroosterd waarin begeleiders en leerlingen de
mogelijkheid hebben om met elkaar af te spreken. Dit is niet altijd mogelijk, omdat er soms les
gegeven wordt tijdens deze uren. Op dat moment zullen begeleiders en leerlingen zelf een
alternatief moeten zoeken. De zogenoemde HACO-uren onder begeleiding van de
procesbegeleider op het Cambreur College zijn ingeroosterd en hierdoor zijn leerlingen verplicht
op deze uren aanwezig te zijn. Afspraken met de vakdocent maken leerlingen in hun eigen tijd.
Deze uren bieden structuur aan in het rooster van de leerlingen. Zoals al eerder beschreven is dit
in belang van de havoleerling.
 De beoordeling gebeurt op het Beatrix College door het toekennen van punten per onderdeel. Bij
het Cambreur College worden er cijfers gegeven die voor een bepaald percentage meetellen.
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Deze punten en percentages liggen op beide scholen vast. Of het toekennen van punten of het
geven van cijfers invloed heeft op het eindcijfer is niet onderzocht. Wel is opvallend dat de
onderdelen waarop beoordeeld wordt niet overeenkomen. Het Cambreur College beoordeelt de
literatuurstudie, het veldwerk/hoofdonderzoek en de presentatie. Het Beatrix College beoordeelt
meer een combinatie van het proces en de inhoud. De punten worden namelijk per deadline
toegekend. Voor deze opzet is gekozen om leerlingen te stimuleren niet alles naar het einde te
schuiven, maar tussendoor ook onderdelen aan te leveren. Havoleerlingen zijn vaak minder
intrinsiek gemotiveerd voor school dan vwo-leerlingen en hebben een kortere spanningsboog.
Door tussendoor deadlines in te bouwen en bij voldoende resultaat deze te belonen met punten
wordt de leerlingen gestimuleerd om met het PWS bezig zijn.
In paragraaf 3.1.1 (blz. 10) van het theoretisch kader zijn de eisen beschreven die directie VO en CvE
stellen aan het PWS. Uit bovenstaande deelparagrafen blijkt dat beide scholen zich aan deze eisen
houden:
 het PWS bestaat uit een werkstuk en een presentatie;
 het gekozen vak sluit aan bij het profiel van de leerling en heeft een SBU van 320 uur;
 het PWS is een onderdeel van het combinatiecijfer en wordt in het eerste tijdvak van het C.E.
afgenomen.
Wanneer we de criteria van SLO (zie tabel 1 op pagina 11) bekijken, kunnen we vaststellen dat op het
Beatrix College aan deze criteria niet voldaan wordt. De begeleider kan in zijn beoordeling wel
criteria 4 en 5 (of de onderzoeksmethode adequaat is voor het verzamelen/ verwerken van
informatie) meenemen, maar hiervoor zijn geen heldere richtlijnen opgesteld.
Op het Cambreur College wordt wel enigszins gepretendeerd aan de criteria van het SLO te voldoen.
De webquest probeert de leerlingen zo te sturen, dat zij een origineel onderzoek doen. Ook zien we
criteria 4 en 5 terug in de beoordelingsformulieren, daarnaast wordt het onderzoek ook geëvalueerd
(criterium 7) maar criteria 1 en 2 (is het PWS gemaakt voor een opdrachtgever/ is de
probleemstelling van belang voor de vervolgstudie) zien we niet terug in het proces van het PWS.
Naar onze mening liggen hier nog kansen voor het Beatrix College indien zij het belangrijk vindt dat
het PWS wordt gezien als voorbereiding op het vervolgonderwijs. Uit de resultaten van de enquêtes
van de begeleiders bleek, dat de meerderheid dat op dit moment zo niet ziet.

6.3

Vereiste generieke vaardigheden

Welke generieke vaardigheden zijn vereist om een PWS te maken op het Beatrix College en
Cambreur College en wat zijn de verschillen tussen landelijk gestelde vaardigheden, het SLO, Beatrix
College en Cambreur College? Op deze onderzoeksvragen gaan we in deze paragraaf in.
6.3.1 Generieke vaardigheden Beatrix College
Op het Beatrix College wordt geen gebruik maakt van een bepaald competentiemodel. Daarnaast zijn
er geen documenten geschreven die generieke vaardigheden benoemen die de leerling ontwikkelt
door het maken van het PWS.
Na het bestuderen van het PWS-informatieboekje kan er wel geconcludeerd worden dat de
competenties die SLO noemt, wel aan bod komen. De competentielijst die SLO hanteert is erg
specifiek door de uiteenzetting van deelcompetenties. Deze gedetailleerdheid is in het
informatieboekje of op het scoreformulier van het Beatrix College niet terug te vinden. Wel kan er
geconstateerd worden, dat er in de oriëntatiefase ruimte is om de competentie leiden en beslissen te
ontwikkelen, binnen de uitvoeringsfase creëren/ leren, organiseren (informatie achterhalen) /
uitvoeren (tijd indelen, voortgang bewaken etc.) en analyseren en interpreteren (structuur
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aanbrengen, verslag maken, uitkomsten formuleren). Tijdens de presentatie moeten de leerlingen in
staat zijn om binnen 15 minuten mondeling toe te lichten wat de kern van hun PWS is.
Opvallend is dat er op het beoordelingsformulier van de presentatie wordt verwezen naar
kerndoelen. Deze kerndoelen sluiten aan bij het vak Nederlands. Leerlingen worden dus beoordeeld
op bepaalde vaardigheden die bij Nederlands worden behandeld. Verder wordt er niet verwezen
naar syllabi van andere vakken. Er zijn vakken die bij bepaalde opdrachten de leerlingen bewust
willen voorbereiden op het maken van een PWS. Dit is echter nergens concreet beschreven.
6.3.2 Generieke vaardigheden Cambreur College
Het Cambreur College maakt gebruik van de webquest Havisten Competent. Door het gebruik van
deze methodiek komen alle vijf de competenties die HaCo beschrijft aan bod. Het SLO spreekt
weliswaar van andere benamingen dan het Cambreur College, maar in wezen zijn deze competenties
hetzelfde. Voorbeeld: het SLO spreekt van ‘Leiden en beslissen’ waarbij HaCo het heeft over ‘Het
eigen leerproces sturen.’
6.3.3 Verschillen tussen Beatrix College en Cambreur College
Omdat het Cambreur College het PWS maakt aan de hand van de webquest Havisten Competent
wordt er concreet aan generieke vaardigheden gewerkt. Dit is op het Beatrix College niet het geval,
wat niet betekent dat er geen aandacht aan besteed wordt. Door de generieke vaardigheden te
benoemen, wordt voor leerlingen en begeleiders van het Cambreur College meer helder waar zij
naartoe werken.
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7 Discussie en aanbevelingen
Wij vroegen ons af waartoe havoleerlingen volgens de theorie in staat zijn en welke eisen wij zouden
kunnen stellen aan deze leerlingen tijdens het maken van een PWS. Ook wilden wij weten hoe
leerlingen en begeleiders de praktijk ervaren. Is de havoleerling überhaupt wel in staat om met de
bestaande faciliteiten op beide scholen te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een PWS? In
hoeverre houden beide scholen rekening met die eigen didactiek die de havoleerlingen nodig
hebben?
In welke mate sluiten de begeleiding, eisen en faciliteiten van het PWS op het Beatrix College en het
Cambreur College aan bij de persoonlijke en didactische kenmerken van de havoleerling?
Het Beatrix College en het Cambreur College voldoen beide ook aan de eisen die in het
Eindexamenbesluit VO en door het CvE worden gesteld. Dit is niet vreemd, beide organen hebben
alleen een formeel besluit op tafel liggen waaraan scholen in ieder geval moeten voldoen voordat
leerlingen aan het Centraal Examen kunnen deelnemen.
Het wordt interessanter als we de eisen van het SLO in ogenschouw nemen. Het SLO beschouwt, net
als wij, het PWS als een belangrijke schakel om de aansluiting tussen het VO en HO te verbeteren. Op
dit terrein is winst te behalen, wanneer beide scholen zich dit ook ten doel stellen bij het maken van
het PWS. Het Beatrix College voldoet vrijwel niet aan alle criteria die het SLO stelt. Het Cambreur
College tracht hier wel aan te voldoen, maar overweegt niet de verplichting te stellen om het PWS
voor een echte opdrachtgever of in het kader van een vervolgopleiding te laten maken.
In het theoretisch kader hebben we beschreven dat Vermaas en Van der Linden concludeerden dat
de havo 5-leerling vaak veel meer dan de leerling in havo 4 al weet wat hij na de havo wil studeren.
Waarom maakt de school geen gebruik van dit gegeven en laat je leerlingen gerichter onderzoek
doen? Ook Michels sluit zich hierbij aan. De havoleerling heeft nou eenmaal meer interesse in
onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld. Waarom wordt de wereld van het studeren dan
niet betrokken bij het PWS?
Wij raden beide scholen aan om beleid te ontwikkelen omtrent het PWS als onderdeel van
loopbaanoriëntatie. Dit sluit aan bij de visie van SLO en wordt onderstreept door een citaat van de
Onderwijsraad in een advies over de profielen in de bovenbouw havo-vwo:
“Het profielwerkstuk is te beschouwen als een belangrijk winstpunt van de tweede fase. Het
profielwerkstuk is voor leerlingen dé kans om vakoverstijgend te werken en meer zicht te
krijgen op de samenhang tussen de vakken” (Bruning et al, 2012: in Onderwijsraad, 2011,
p.44).
Beide scholen bieden de juiste faciliteiten aan de havoleerlingen om aan de gestelde eisen te
voldoen. Leerlingen van zowel het Beatrix college als het Cambreur college zijn allemaal te spreken
over de randvoorwaarden die de scholen creëren. De scholen zorgen voor genoeg computers,
hebben een mediatheek of OLC waar de leerlingen terecht kunnen. Daarnaast zijn de leerlingen ook
tevreden over de lengte van de periode waarin zij aan het PWS mogen werken.
De begeleiders van het Beatrix College en het Cambreur College maken een aardige inschatting of
leerlingen in staat zijn überhaupt een PWS te maken. Beide scholen concluderen dat belangrijke
vaardigheden zoals het opstellen van een hoofdvraag en deelvragen veel leerlingen niet onder de
knie hebben. Dit is de basis die nodig is voor het doen van onderzoek. Zonder hoofd- en deelvragen
die niet op het juiste niveau zijn kan toch nooit een deugdelijk eindwerkstuk tot stand komen? Het
Beatrix College is in zijn planning erg optimistisch in het tijdsbestek dat staat voor het aanleveren van
hoofd- en deelvragen; leerlingen dienen al voor aanvang van het schooljaar hoofd- en deelvragen af
te hebben. Ook op het Cambreur College moeten in een paar weken hoofd- en deelvragen klaar zijn.
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Kan dit wel? Is de tijd hiervoor niet te kort? Het merendeel van de leerlingen geeft in de enquêtes
aan dat ze moeite hebben met het opstellen van hoofd- en deelvragen bij het opstarten van het
PWS. Leerlingen worden niet of nauwelijks getraind in het opstellen van deze vragen.
De concrete cognitieve strategie past het best bij de havoleerling (Michels, 2006: in Kuyper en
Guldemond, 1997). Leerlingen verrichten tijdens het leren concrete handelingen. Hier is op beide
scholen bij het opstellen van hoofd- en deelvragen geen sprake van. Leerlingen worden in het diepe
gegooid. Vanuit de enquête van de begeleiders kwam het idee naar voren om bij de start van het
maken van het PWS een aantal workshops aan te bieden. Het is daarom aan te bevelen om
bijvoorbeeld tijdens deze workshops aan de hand van de concrete cognitieve strategie in te gaan op
de vraag hoe hoofd- en deelvragen opgesteld moeten worden.
Havisten zijn gebaat bij meer structuur en controle. Wat het proces van het PWS betreft, kan het
Cambreur College hier leren van het Beatrix College. Waar het Beatrix College rekening mee houdt, is
het feit dat de havist gebaat is bij een opdracht, die wordt gemaakt in kleine stappen. De stop & gomomenten zijn een goed voorbeeld hiervan, want de leerling wordt na elk stop & go-moment
beoordeeld. Het Cambreur College geeft deze stappen wel aan de in de planning, maar is niet
consequent in het beoordelen hiervan. Begeleiders op het Cambreur College geven deze suggestie
ook in de enquête.
De laatste vraag is of de scholen rekening houden met de specifieke kenmerken van de havoleerling?
Het Cambreur College begrijpt dat om een PWS te kunnen maken de leerlingen niet helemaal
losgelaten kunnen worden, in die zin, dat de leerlingen gerichte tijd in het rooster krijgen om hieraan
te werken. Havoleerlingen werken graag voor de docent; werken eerder voor een leuke docent dan
een goede docent met wie ze minder overweg kunnen. Hier is op het Beatrix College geen sprake
van. De theorie leert ons dat structuur en werken voor de docent belangrijk zijn voor een havist,
maar op het Beatrix College geven leerlingen nadrukkelijk aan dat zij geen vast moment willen. Dit
gaat in tegen de theorie. Veel havoleerlingen zijn na schooltijd druk met andere activiteiten zoals
vrienden, sport en bijbaantjes. De dinsdagmiddag staat bekend als een dag waarop leerlingen relatief
vroeg vrij zijn van school i.v.m. de vergaderingen van docenten die op dat moment plaats vinden.
Vraag een havoleerling wat hij zijn voorkeur is: een extra verplicht uur op het rooster of een
facultatief uur? Zij kiezen voor een facultatief uur, want dan kunnen ze les volgen wanneer het echt
nodig is.
Hier lopen we tegen een dilemma aan. Aan de ene kant willen we dat het PWS een goede
voorbereiding is op een HBO-opleiding en aan de andere kant willen we de leerlingen meer structuur
aanbieden omdat de havist daar beter bij presteert. Leerlingen in havo 5 gaan een jaar later naar een
nieuwe opleiding waar deze structuur weer wordt losgelaten. Vanwege dit dilemma is het van belang
om (zoals SLO ook adviseert) het vervolgonderwijs niet alleen te betrekken bij loopbaanoriëntatie,
maar ook om de leerlingen de generieke vaardigheden die zij daar nodig hebben aan te leren.
Eerder adviseerden wij om concreet beleid op te stellen ten aanzien van het PWS: het volgens het
SLO (2012) genoemde profielwerkstukbeleid. Een samenwerking tussen docenten, vo-scholen en
hoger onderwijs is hierbij van belang om de volgende redenen:
 de kans om generieke vaardigheden te verhelderen, af te bakenen en aan te leren;
 om concreet te formuleren welk beheersingsniveau bij het PWS verwacht mag worden en het
afstemmen van de beoordeling van het PWS daarop. Wij hebben ons in dit onderzoek niet
gericht op het beheersingsniveau en de beoordeling, maar hier komen we later nog op terug.
 het opstellen van een leerlijn met als doel dat de leerling bepaalde generieke vaardigheden leert
beheersen gedurende zijn loopbaan op het VO naar de beginfase van het vervolgonderwijs
(Bruning et al, 2012, p. 45).
SLO benadrukt dat het opstellen van dit beleid veel vraagt van alle betrokken partijen. Zij kunnen
inhoudelijk bijspringen en bieden sinds 2012 te volgende producten aan:
 een overzicht van doorstroomrelevante kerntaken en competenties;
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(digitale) instrumenten voor het (laten) beoordelen van een probleemstelling, samenwerking bij
groepswerk, een eindverslag, een eindpresentatie;
een raamwerk voor een generieke leerlijn vo-ho: Van profielwerkstuk naar meesterproef,
omwille van betere aansluiting tussen havo en het HBO.

Gezien de negatieve geluiden over het PWS in de docentenkamer op het Beatrix College en het
Cambreur College valt het ons op dat de uitkomsten overwegend positief zijn. We hadden meer
negatieve uitschieters verwacht. Hoe komt dit? Is het zo dat docenten eerder sociaal-wenselijk
antwoorden? Het invullen van de enquête was op anonieme basis en daarom kunnen we dit niet
navragen.
Ook de leerlingen zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop beide scholen hen aan het
PWS laten werken. Ook schatten zij zichzelf vaak hoger in dan de begeleiders dit doen. In hoeverre
zijn deze antwoorden reëel? Uit de theorie blijkt dat een havoleerling zich zelf overschat.
Daarnaast vragen wij ons ook af of de docenten voldoende bekwaam zijn om een onderzoek te
begeleiden. Door middel van dit onderzoek kunnen we niet vaststellen, ongeacht of de leerlingen wel
of niet tevreden zijn, of de kwaliteit van de begeleidende docenten voldoende is. Leerlingen zijn op
dit moment tevreden over hoe ze begeleid zijn, maar dit zegt niets over de inhoudelijk kwaliteit van
de begeleiders. Om die reden adviseert SLO ook om rond de tafel te gaan zitten met docenten, voscholen en hoger onderwijs om een minimaal beheersingsniveau in kaart te brengen.
Rekening houdend met alle conclusies die wij trekken op basis van het bestuderen van de literatuur
rondom dit onderwerp en het ondervragen van de leerlingen en collega’s missen we één belangrijk
onderdeel: de inhoud en het beoordelen van het PWS.
Dit hebben wij niet onderzocht. Een interessant vervolgonderzoek voor beide scholen om te bepalen
of de profielwerkstukken van een aanzienlijk niveau zijn is bijvoorbeeld vijf jaar lang alle
profielwerkstukken te bewaren. Na deze vijf jaar zou je het niveau van deze profielwerkstukken
kunnen beoordelen en wellicht beide scholen met elkaar kunnen vergelijken. Pas dan kun je,
ongeacht de positieve dan wel negatieve ervaringen omtrent het PWS op beide scholen, een juiste
inschatting maken of de manier waarop er op deze scholen wordt gewerkt zorgt voor een goede
inhoud van het PWS.
Wat betreft het beoordelen van het PWS adviseert SLO overeenstemming te krijgen over vier
aspecten:
 het komen tot en formuleren van een onderzoeks- of ontwerpprobleem;
 het onderling samenwerken (in geval van groepswerk);
 het schriftelijk rapporteren van resultaten;
 het mondeling en publieksgericht presenteren van resultaten (Bruning et al, 2012, p. 45).
Is onderzoek doen op de havo dan een mismatch? Wij zijn van mening dat het in het belang van de
leerling is om in het kader van zijn vervolgopleiding tijdig te beginnen met het oefenen van
onderzoek doen. Wij zijn van mening dat onderzoek doen kan op alle niveaus, mits leerlingen de
juiste begeleiding krijgen. Ook een havist kan onderzoek doen, maar dit zal logischerwijs anders
ingericht moeten worden dan een onderzoek op het vwo. Scholen moeten zich hiervan bewust zijn
en hier daadwerkelijk mee aan de slag gaan.
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