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Voorwoord 
Het profielwerkstuk. Vanaf de brugklas al een begrip dat bij de gemiddelde scholier veel stress 

veroorzaakt. Ook wij wisten eerst niet goed wat we van zo’n groot onderzoek moesten verwachten. 

Tachtig uur per persoon? De ‘meesterproef’? De kers op de ‘taart’ van het VWO? Een derde van je 

examencijfer? Beangstigende termen die een min of meer benauwende werking hebben.  

Maar nu, 131.959 leestekens, 25.452 woorden, 1.958 alinea’s, 75 pagina’s, en ruim 160 uur verder, 

ligt het voor u en is het af! Een fijn gevoel van opluchting vervult ons nu het na hard werken eindelijk 

is afgerond. Dankzij een hele goede samenwerking en de keuze voor een onderwerp dat ons echt 

interesseerde, kunnen we gelukkig allebei tevreden op het hele traject terugkijken.  

Ons profielwerkstuk had niet goed tot stand kunnen komen als we geen gesprekken hadden kunnen 

voeren met de heer Minderhoud, de heer Brouwer, mevrouw Ruitenberg en de heer Anemaet. Deze 

personen willen we dan ook hartelijk bedanken voor hun medewerking en hun open houding tijdens 

de gesprekken die we met hen gevoerd hebben. 

Verder willen we ook alle 171 leerlingen en 23 leraren bedanken die onze enquête ingevuld hebben. 

Zonder jullie reacties hadden we nooit een compleet beeld kunnen geven van het excellentiebeleid 

op het JFC.  

Tot slot willen we onze begeleider, de heer Schra, heel erg bedanken voor zijn hulp tijdens ons 

onderzoek. Wanneer we vastzaten, iets wat overigens volgens hem ‘een goed teken’ was, of zelf niet 

eens meer goed begrepen wat we nu aan het onderzoeken waren, hielp hij ons regelmatig uit de 

brand.  

 

We wensen u verder veel plezier tijdens het lezen van ons profielwerkstuk.  

 

Rosalie van der Stege en Rachel Stoffelsen   
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Inleiding 
‘De helft van de Nederlandse scholieren baalt ervan als ze maar een zesje halen voor een proefwerk 

of tentamen. Ze hebben juist veel ambitie en vinden uitblinken op school leuk.’ Dat blijkt uit een 

onderzoek onder ruim dertienhonderd jongeren tussen de 12 en 25 jaar.1 Presteren, dat is waar het 

om draait bij de huidige generatie jongeren. Noem het de prestatiegeneratie of geef ze de naam 

‘carrièrekids’ en een nieuw maatschappelijk fenomeen is geboren.  

Maar in hoeverre wordt er ook goed ingespeeld op deze generatie? Wordt er op de juiste manier 

gebruik gemaakt van hun motivatie of lopen scholen juist veel kansen mis? Worden deze jongeren 

behandeld op de manier die het maximale uit hen kan halen? Om dichterbij te kijken: hoe gaat dat 

eraan toe op het JFC?  

Met deze vragen in ons achterhoofd besluiten we om onderzoek te doen naar de mate waarin er in 

de bovenbouw van het Johannes Fontanus College te Barneveld excellent onderwijs wordt 

aangeboden. Daarmee komen we tot de volgende hoofdvraag:  

In hoeverre wordt er in VWO 4, 5 en 6 op het JFC excellent onderwijs aangeboden?  

Om deze vraag te beantwoorden, nemen we u als lezer eerst mee naar de prestatiegeneratie in het 

algemeen. Ook kijken we naar de wijze waarop scholen met hen om zouden moeten gaan. Dit 

literatuuronderzoek verwoorden we in het theoretisch kader. We sluiten dit hoofdstuk af met zeven 

hypothesen en een conceptueel model aan de hand van onze variabelen. 

In het daaropvolgende hoofdstuk leest u onze onderzoeksopzet. We beschrijven daarin onze wijze 

van onderzoek en de motieven achter deze wijze. Ook delen we de manier waarop we onze 

variabelen meetbaar willen maken. 

Daarna voeren we diverse gesprekken om achter het excellentiebeleid van het JFC te komen. 

Vervolgens kijken we naar de praktijk en meten we in hoeverre het beleid wordt nageleefd. Dit 

beschrijven we in de resultaten.  

Vervolgens formuleren we op basis van onze resultaten een conclusie en daarmee een antwoord op 

onze hoofdvraag. 

Als vervolg op de conclusie brengen we een advies aan de school uit. Hierin bewoorden we zo 

concreet mogelijk op welke gebieden de school haar huidige excellentiebeleid kan verbeteren. Dit 

alles met het doel de jongeren van de prestatiegeneratie de beste handvaten te bieden om het 

maximale uit henzelf te halen.  

Tot slot kijken we kritisch naar ons eigen onderzoek. Wat had er beter gekund en wat zijn suggesties 

voor vervolgonderzoek? Dit beschrijven we in de discussie en aanbevelingen.  

  

                                                             
1
 NOS, 2011 
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Theoretisch kader  
2.1 Wat is de prestatiegeneratie?  
Om deze deelvraag te beantwoorden hebben we literatuur geraadpleegd en onderzocht wat verschillende 

onderzoekers hebben vastgesteld over de prestatiegeneratie. We hebben ons hierbij gefocust op het 

ontstaan van de generatie en op de persoonlijkheidskenmerken die het nadrukkelijkst op hen van 

toepassing zijn. 

 

2.1.1 Welke jongeren vallen onder 'de prestatiegeneratie'?  

De jongeren uit de prestatiegeneratie zijn grofweg geboren in het laatste decennium van de vorige 

eeuw en zijn nu 12 tot 22 jaar. Het zijn jongeren die zijn opgegroeid terwijl ze zagen dat de welvaart 

groeide en de consumptiemaatschappij een enorme vlucht nam. Mede hierdoor kregen deze 

jongeren meer vertrouwen. In de wereld, maar vooral in zichzelf. Het zijn de jongeren die door hun 

ouders serieus genomen worden, die geloven in het feit dat ieder individu alleen gelukkig kan 

worden als het zichzelf ontplooit en die weten dat je als een onzeker muurbloempje niet ver zult 

komen in deze samenleving.1  

2.1.2 Trendverklaring  

Het is lastig om een geheel sluitend antwoord te geven op de vraag hoe de prestatiegeneratie 

ontstaan is, maar zeker is dat de rol van opvoeding en het proces van modernisering een belangrijke 

rol speelden bij het ontstaan van de prestatiegeneratie. 

Opvoeding  

Een deel van de verklaring ligt in de opvoeding. Bevelshuishoudens van vroeger hebben plaats 

gemaakt voor een lossere stijl van opvoeden die een onderhandelingshuishouden wordt genoemd. 2 

Ouders laten hun kinderen veel meer zelf keuzes maken en stimuleren hun kinderen tegelijkertijd om 

te excelleren. 

Dit brengt meteen een bepaalde druk met zich mee, want als je niet gelukkig wordt van je keuze heb 

je dit toch echt aan jezelf te danken. Ouders verwachtten van hun kinderen dat ze de juiste keuze 

maken. Ouders verwachtten meer en meer dat hun kinderen kozen voor een theoretische opleiding. 

De gedachte hierachter was dat je van een praktische opleiding niet gelukkig zou worden. Het gevolg 

hiervan is dat kinderen leren dat ze alleen gelukkig kunnen worden als ze goed zijn op school. 

Middelmatigheid is verboden, kinderen worden op deze manier nadrukkelijk gestimuleerd om hun 

best te doen op school. Als je niet zo goed bent in rekenen krijg je bijles en word je getest op 

dyscalculie. Zomaar een zes halen voor wiskunde is niet aan de orde: de zesjescultuur verdwijnt 

hiermee naar de achtergrond.3 

Modernisering   

Het proces van modernisering heeft ook invloed op het opkomen van de prestatiegeneratie. Door de 

komst van het internet zien jongeren veel meer van de wereld en opent zich een wereld van 

mogelijkheden. Internet is de plek bij uitstek om je talent te promoten. Denk hierbij aan het beeld 

                                                             
2
 Lieftink, 2011 

3
 Baar, 2014 



7 
 

dat mensen van zichzelf schetsen op sociale media: jongeren posten volgens YoungWorks 'hun 

gunstigste foto's en meest interessante nieuwtjes over zichzelf'. Dit zorgt er dan weer voor dat 

iedereen zich vergelijkt met anderen en eigenlijk ook wel zo succesvol en gelukkig zou willen zijn.4 

De rol van de overheid   

De overheid heeft ook haar steentje bijgedragen aan de huidige manier van denken van jongeren die 

behoren tot de prestatiegeneratie. Zo opende voormalig premier Balkenende in 2003 het jaar voor 

studenten met de volgende woorden: “De gelijkheidsdeken die nu nog grote delen van onze 

kennissamenleving bedekt, mag wat mij betreft flink worden opgeschud. Tevreden zijn met een zesje 

past niet meer in deze tijd. Wie heel goed presteert, mag daar ook best de vruchten van plukken.”5  

Dit bracht een kanteling in het denken over het onderwijs teweeg. Een maand later al publiceerde 

voormalig staatssecretaris van onderwijs Annette Nijs de eerste versie van het plan genaamd ‘Ruim 

baan voor talent’. Dit beleid is, zoals in de inleiding genoemd wordt, ‘gericht op het bevorderen van 

excellentie en maximale participatie in en aan hoger onderwijs’.6  

De Nederlandse hoogvlakte zonder pieken moet veranderen in een heuvellandschap vol uitblinkers. 

Hiermee begon de overheid aan de strijd tegen de zesjescultuur en maakte ze ruim baan voor de 

generatie die wij nu kennen als de prestatiegeneratie. Na dit rapport van Annette Nijs volgden er nog 

verscheidene met hetzelfde doel voor ogen: meer excellentie in het onderwijs. 

2.1.3 Persoonlijkheidskenmerken 

Excentriciteit  

Op het gebied van hun persoonlijkheid zijn de jongeren van nu zelfverzekerder dan ooit. Ze voelen 

zich bijzonder en denken vaker dan ouderen dat ze leidinggevende capaciteiten hebben. Steeds meer 

jongeren ontwikkelen zich op al op jonge leeftijd verder en proberen daarmee meer uit zichzelf te 

halen.7 Uit resultaten van het onderzoek van Motivaction bleek 68% van de ondervraagde jongeren 

zich een 'heel bijzonder persoon' te vinden.8  

 

Zelfontplooiing   

Maslow voorspelde het al: als in alle basisbehoeften is voorzien, is de volgende stap in de piramide 

die van de zelfontplooiing.9 Zelfontplooiing gaat bij de prestatiegeneratie verder: ze willen meer dan 

het leren van een nieuwe taal of het bespelen van een muziekinstrument. Ze willen erachter komen 

wie ze écht zijn en wat ze wel of niet kunnen. Jezelf zijn en worden is het voornaamste streven onder 

jongeren. 

 

 

 

                                                             
4 Baar, 2014 
5 NRC Handelsblad 2005 
6 Nijs, 2003 
7
 Boschma, Jeroen; Groen, Inez, 2010 

8
 Idem  

9
 Maslow, 1943 
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Ambities  

Verder zijn de ambities en carrièregerichtheid van de prestatiegeneratie eerder materieel dan 

inhoudelijk gericht. Waar de babyboomgeneratie massaal op de barricades stond (de 

protestgeneratie), is de prestatiegeneratie voornamelijk bezig met het verbeteren van haar eigen 

economische positie.10 Op dit gebied wordt de individualisering bijna confronterend zichtbaar. De 

jongere van nu wordt egoïstischer en dus meer op zichzelf gericht. 

Het hebben van deze hoge ambities kost de jongere uit de prestatiegeneratie ook wat. Zo geeft het 

merendeel (57%) aan dat ze soms dingen doen om de sleur van het dagelijks leven te vergeten. Ze 

vinden het daarnaast belangrijk om af en toe aan de dagelijkse werkelijkheid te ontvluchten. 

Maatschappelijke oriëntatie  

Jongeren van nu trekken zich het leed in de wereld aan. De prestatiegeneratie is over het algemeen 

ontzettend betrokken bij grote rampen en kunnen heftig met elkaar in discussie gaan over politieke 

onderwerpen. De rol van het maatschappelijk middenveld lijkt hierin wel af te nemen, want de 

jongeren van nu zijn niet snel geïnteresseerd in maatschappelijke instellingen die een rol spelen bij 

deze maatschappelijke thema’s.11 

Rationeel versus emotioneel  

Jongeren van nu zijn wel degelijk betrokken bij wat er om hen heen gebeurt. Ze zijn empathisch 

ingesteld, zoeken naar intimiteit en trouw in deze grote en commerciële wereld en hechten daarom 

grote waarde aan hun vrienden en familie. Desondanks kiezen jongeren steeds vaker voor 

functionaliteit.12 Hoeveel kost het me? Wat levert het me op? Hierin lijken ze bij uitstek de jongeren 

die, al dan niet onbewust, redeneren volgens de rationele-keuzetheorie.13 

Maximalisme  

Prestatiegerichte jongeren zijn vaak maximalistisch ingesteld. Dit houdt in dat ze altijd en overal tot 

het uiterste gaan met de 'alles-kan' mentaliteit. Deze jongeren verwachten veel van zichzelf en 

komen er pas achteraf achter dat ze deze verwachtingen niet kunnen waarmaken. Dit resulteert vaak 

in een net niet tevreden gevoel omdat het altijd nog iets beter had gekund. De kans op teleurstelling 

is veel groter dan wanneer ze ook genoegen zouden nemen met iets minder dan het allerbeste.14  

2.1.4 In het kort  

De jongeren uit de prestatiegeneratie zijn nu 12 tot 22 jaar. Deze generatie ontstond vooral dankzij 

hun opvoeding en het proces van modernisering. Ze vinden zichzelf bijzonder, willen het maximale 

uit het leven halen, zijn over het algemeen rationeel ingesteld en hechten grote waarde aan 

zelfontplooiing.  

 

                                                             
10 Spangenberg, Frits; Lampert, Martijn, 2010 
11 Boschma, Jeroen; Groen, Inez; 2010 
12

 Ahlers, Jos; Boender, René C.W., 2011 
13

 De Bruyckere, Pedro; Smits, Bert, 2011 
14

 Baar, 2014 
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2.2 Op welke wijze moeten scholen omgaan met de prestatiegeneratie?  

Om deze vraag te beantwoorden hebben we literatuur geraadpleegd en onderzocht wat deze 

onderzoeken stelden over de beste manier om excellentie te stimuleren. We zoomen hierbij in op 

drie verschillende aggregatieniveaus: het nanoniveau, het microniveau en het mesoniveau. Wat zegt 

de theorie over de beste wijze om excellerende leerlingen te behandelen op deze drie niveaus?  

 

2.2.1 Nanoniveau: de leerling  
De leerling als individu  

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten zich bewust worden van het feit dat ze kunnen kiezen 

wat ze met hun leven willen doen. Het is belangrijk dat leerlingen hun studiekeuze zo vroeg mogelijk 

weten. Ze zullen met dit doel voor ogen namelijk efficiënter gaan werken.15 Daarnaast ontstaat er 

ook meer ruimte om te excelleren in de talenten die ze hebben. 

In het onderwijs moet er daarnaast meer ruimte komen voor de subjectkant in plaats van de 

objectkant van de leerling. De objectkant is het onderwijs zoals dat ingericht is door leidinggevenden, 

makers van onderwijsprogramma’s en leraren. Het is belangrijk om ook de subjectkant aandacht te 

geven en te kijken naar de leerling als individu, met persoonlijke wensen.16 

Ongelijkheid, interne motivatie en idealisme  

Individuele verschillen tussen leerlingen zijn de grootste verklaring voor de verschillen in 

schoolprestaties. Leerlingen zijn verschillend en zijn daarom niet gebaat bij een gelijke behandeling. 

Er moet daarom meer aandacht komen voor individuele verschillen. 

Daarnaast moet het onderwijs zich meer focussen op interne motivatie. Vandaag de dag richt het 

onderwijs zich op de rationaliteit en doelgerichtheid van het werk en daarmee worden leerlingen 

extern gemotiveerd. De focus moet meer komen te liggen op het verwerven van de kennis op zich en 

daarmee op interne motivatie. 

Het onderwijs moet verder idealistisch in plaats van pragmatisch worden. In plaats van het 

pragmatische doel 'een diploma halen' moet er nu gestreefd worden naar het zo goed mogelijk 

behalen van een diploma. Dit sluit ook aan bij de interne motivatie. 

Oplossing: differentiatie  

Door middel van differentiatie kunnen we deze drie veranderingen uit paragraaf 2.1.2 

bewerkstelligen. Leerlingen worden nu gelijk behandeld en de aangeboden lesstof is afgestemd op 

de gemiddelde leerling: iedereen moet het immers kunnen volgen. Dit komt de intrinsieke motivatie 

van de leerling niet ten goede; hij wordt nauwelijks uitgedaagd. De oplossing hiervoor is 

differentiatie. Door differentiatie kan er meer verbreding en verdieping op de lesstof worden 

aangeboden.17 Naast de les zelf kan de vorm van toetsing ook variëren, zodat dit beter aansluit bij de 

leerling. Dit hoeft niet altijd schriftelijk te zijn. Het kan ook door middel van bijvoorbeeld een gesprek 

of presentatie indien de leerling zijn/haar presentatievaardigheden wil verbeteren.  

                                                             
15

 Van der Wende, M., 2015  
16

 Idem  
17

 Battle of Concepts, jaar onbekend 
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Het is belangrijk dat de leerling een ruime inhoudelijke autonomie aangeboden krijgt zodat ze 

genoeg keuzevrijheid hebben. Juist voor intrinsiek gemotiveerde leerlingen is voldoende autonomie 

van groot belang.  

Relatie tussen leerling en docent  

Met leerlingen moet expliciet worden besproken wat ze leren en waarom. Dit vraagt om een 

persoonlijke relatie tussen docent en leerlingen. Ze stemmen de inhoud van hun lessen af op de 

behoeften van alle leerlingen en onderzoeken of zij het begrijpen. Leraren bieden extra hulp of 

ondersteuning aan als een leerling dit nodig heeft. Hiervoor wordt een plan opgezet, dat ook 

geëvalueerd wordt en zo nodig verbeterd.18 Dit leerplan moet stapsgewijs worden vormgegeven. Het 

onderwijsaanbod kan op deze manier in samenspraak met de leerlingen worden ontwikkeld. 

Daarnaast is het van belang dat een docent zorgt voor inspiratie, zijn waarden benoemt, vertrouwen 

uitstraalt en hoge verwachtingen uitdraagt. Bij lagere verwachtingen zijn leerlingen namelijk geneigd 

zich naar deze verwachtingen te gedragen. Vertrouwen heeft positieve invloed op de prestaties van 

leerlingen.19 

2.2.2 Microniveau: de docent  
Excellentie in de praktijk  

Excellente leerlingen hebben excellente docenten nodig. Om excellent onderwijs aan te kunnen 

bieden moet er gewerkt worden aan een gezamenlijke visie en consistent gedrag van het 

lerarenteam. Het is belangrijk dat docenten betrokken zijn bij vorming van het excellentiebeleid en 

vertaling ervan naar de dagelijkse praktijk. 

Docenten moeten goed op de hoogte zijn van leervoorkeuren en leerbehoeften van hun leerlingen. 

Wanneer de docent over deze kennis bezit is het van belang dat hij de juiste didactische strategieën 

inzet. Hij kan inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen door een passend onderwijsaanbod 

aan te bieden. Adequate begeleiding bij het leerproces is daarbij naast de nodige cognitieve 

uitdaging ook van groot belang. Docenten moeten daarnaast worden gefaciliteerd: door het geven 

van vrije ruimte om onderwijs te kunnen ontwikkelen, activiteiten op te zetten en nieuwe vormen 

van onderwijs uit te kunnen proberen. Tenslotte kunnen de docenten het beste uit de leerlingen 

halen door hun manier van lesgeven en hun eigen gedrag te reflecteren.20 

Beleidsmatig  

Om excellente docenten te krijgen moeten docenten zichzelf verbeteren. Dit kan door een 

ontwikkelingsplan op te stellen voor elke medewerker. Hierdoor kan het personeel zich zowel 

persoonlijk als binnen teamverband ontwikkelen. Dit ontwikkelingsplan heeft ook consequenties: 

elke medewerker krijgt feedback op zijn of haar werk. Uitstekend presterende docenten worden 

beloond, docenten die minder goed presteren worden geholpen bijvoorbeeld door middel van 

bijscholing.  

                                                             
18

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015)  
19

 Idem 
20

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015) 
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Daarnaast is een duidelijk personeelsbeleid essentieel in een excellente school. Werving en selectie 

hebben betrekking op dit beleid. Een beleid dat excellente, academisch geschoolde docenten 

aantrekt heeft positieve gevolgen voor het onderwijs. De uiteindelijke werkomgeving van excellente 

docenten is ook van groot belang: zij kunnen hun potentie alleen volledig benutten als zij hiertoe 

worden gestimuleerd en in hun professionele ontwikkeling worden gefaciliteerd.  

Bij het nastreven van excellentie onder docenten is het zo dat zij van elkaar kunnen leren door samen 

te werken. Deze samenwerking kan zowel horizontaal, binnen het zelfde leerjaar of vaksectie, als 

verticaal, door de hele school. Leraren kunnen ook een extra taak krijgen in de school, zoals 

rekenspecialist of zorgcoördinator.21 

2.2.3 Mesoniveau: de school 

Fundament 

Excellentie is meer dan alleen intelligentie, aanleg of talent. Het behalen van excellente prestaties 

hangt ook samen met zaken als hard werken, motivatie, autonomie en zelfvertrouwen. De best 

presterende leerlingen hoeven niet altijd diegenen met het hoogste IQ te zijn. De school duidt zelf 

aan op welke groep best presterende leerlingen het excellentiebeleid gericht is. 

 

Het fundament van een excellentiebeleid van een school is een duidelijke, onderbouwde en door de 

school gedragen visie op excellentie. De medewerkers van een school bepalen wat ze verstaan onder 

een excellente leerling. Tot een visie komen is belangrijk om de gedachten en ideeën van de school 

te ordenen en dit thema aandacht te geven.22 

 

Curriculum  

Een curriculum moet uitdagend en aantrekkelijk zijn. Dit kan gerealiseerd worden door als school 

meer aan te bieden dan het wettelijk curriculum. Denk hierbij aan het trainen van vaardigheden op 

cultureel gebied zoals burgerschap, sociaal-emotionele vorming en muziek. Een curriculum blijft 

aantrekkelijk als de meerwaarde van excellent presteren wordt aangetoond. Leerlingen moeten zien 

wat het oplevert om te excelleren. Daarnaast moet het zichtbaar zijn wat de docenten zelf leren en 

hoe dit in praktijk wordt gebracht.  

 

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het wel of niet in een homogene VWO klas 

zitten invloed heeft op de mate van excellentie van leerlingen. Leerlingen die in het eerste jaar 

geplaatst zijn in een homogene VWO klas hebben meer kans op succes dan leerlingen die in het 

eerste jaar in een klas zaten met ander (lager) type dan VWO. Dit geldt sterker in het tweede en nog 

sterker in het derde leerjaar.23 

 

Samenwerking 

Brede netwerken zijn erg belangrijk. In samenwerking met andere onderwijsinstellingen of bedrijven 

kan een school bijvoorbeeld een talentenprogramma opzetten. Excellent presterende leerlingen 

                                                             
21

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015) 
22

 van der Wende, M., 2013 
23

 Kuyper, 2012 
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kunnen dan vakken volgen op een hogeschool of universiteit in de omgeving. Ook zouden docenten 

kunnen worden uitgewisseld om meer kennis te verkrijgen. Samenwerking binnen de onderwijsketen 

met goede onderlinge afstemming kan voorkomen dat leerlingen door gebrekkige aansluitingen 

afhaken.24 Ten slotte kunnen scholen onderling ook kennis uitwisselen om van elkaar te leren. Door 

het netwerk van de school kan zij leerlingen meer bieden en docenten meer kennis aanreiken. 

Evaluatie en verbetering 

Het lijkt soms zo te zijn dat scholen meer waarde hechten aan het feit dat ze ‘iets doen’ voor de best 

presterende leerlingen dan dat er doelen gesteld worden. Doordat er weinig concrete doelen worden 

gesteld, wordt evaluatie lastig. Wanneer een school wel evalueert heeft dit vaak betrekking op de 

tevredenheid en resultaten van leerlingen. Dit terwijl er juist gekeken moet worden of het extra 

aanbod de gewenste prestaties en effecten tot gevolg heeft.25 

Het is belangrijk dat de school een kritische en onderzoekende houding heeft ten opzichte van haar 

excellentiebeleid. Nadat er doelen zijn gesteld moeten de resultaten van de leerlingen getest 

worden: heeft het beleid nog de gewenste uitwerking?26 Het beleid moet geëvalueerd worden en op 

basis daarvan kunnen aanpassingen worden doorgevoerd om excellentie te bevorderen. 

De schoolcultuur 

Het excellentiebeleid moet worden nageleefd in de hele school.27 Binnen een excellente school 

heerst een ambitieus en stimulerend klimaat. Alle leerlingen worden in dit klimaat betrokken en 

gezien door de school. De school zorgt voor een veilige, respectvolle en betrokken omgeving voor 

docenten en leerlingen. Leraren en de schoolleiding zijn hierin een voorbeeld voor leerlingen en 

elkaar. Om deze situatie te waarborgen heeft de school een veiligheidsbeleid dat gekend en 

nageleefd wordt in de hele school.28  

Voor een duidelijke visie op het bevorderen van organisatie is betrokkenheid en leiderschap vanuit 

het schoolbestuur noodzakelijk. Zo voelt iedereen zich op elk niveau verantwoordelijk. Het 

stimuleren van uitwisseling en samenwerking is belangrijk, zowel tussen leerlingen uit verschillende 

klassen, als tussen leerlingen en docenten. 

De schoolleiding en docenten kennen hun verantwoordelijkheid en dragen de visie en ambities van 

de school uit. Anderen kunnen aan de school zien dat zij met zorg met leerlingen omgaat. 29 Het 

creëren van een klimaat waarin ambitie mag en waarin leerlingen en docenten kunnen en mogen 

excelleren is een continu proces. Het vraagt om een heldere focus en constante aandacht. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is dat leerlingen en docenten zich eigenaar voelen van wat er in de 

school aan excellentiebevordering gebeurt. 

  

                                                             
24 Van der Wende, M., 2013 
25 Onderwijsinspectie, 2015 
26 Van der Wende, M., 2013 
27

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015) 
28

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015) 
29

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015) 
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2.3 Hypothesen  
Aan de hand van ons theoretisch kader hebben we onderstaande hypothesen opgesteld.  

1. Differentiatie  
Er is sprake van differentiatie op het JFC.  

2. Excellente docenten  
Het JFC heeft excellente docenten.  

3. Samenwerking  

Het JFC werkt niet samen met andere scholen, binnen vaksecties/leerjaren en met bedrijven.  
4. Visie op excellentie  
Het JFC heeft een visie op excellentie en leeft deze ook na.  

5. Meer aanbod dan wettelijk curriculum  
Op het JFC zijn er verschillende vormen van extra aanbod naast het wettelijke curriculum.   

6. Ambitieus en stimulerend klimaat  
Op het JFC heerst een ambitieus en stimulerend klimaat.   

7. Evaluatie en reflectie  

Op het JFC is er geen evaluatie en reflectie op het leerplan, de manier van lesgeven en het 
excellentiebeleid.  
 

2.4 Conceptueel model  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Conceptueel model 
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Onderzoeksopzet  
3.1 Wat gaan we onderzoeken?  
We gaan onderzoeken in hoeverre het Johannes Fontanus College een excellentiebeleid heeft. 

Hierbij kijken we naar de verschillen in theorie en praktijk wat betreft het excellentiebeleid dat de 

school na wil streven.   
 

Allereerst gaan we meten in hoeverre het JFC een excellentiebeleid heeft opgesteld. We kijken 

daarbij naar wat het JFC in theorie zegt te (willen) doen om leerlingen te laten excelleren. We testen 

in hoeverre de variabelen die hieronder genoemd worden terugkomen in het excellentiebeleid. 

Hieruit volgt een bepaald aantal variabelen waar het JFC aandacht aan schenkt. Daarna gaan we 

kijken in hoeverre het theoretische excellentiebeleid in de praktijk wordt gebracht. Het gaat daarbij 

om de toepassing en uitwerking van de genoemde variabelen in het excellentiebeleid van het 

JFC. Tot slot willen we onze resultaten formuleren in een advies aan de school: op welke gebieden 

kan het excellentiebeleid  verbeterd worden?  

 

3.2 Wat zijn onze aannames?  

3.2.1 De prestatiegeneratie op het JFC  

We gaan er in ons onderzoek vanuit dat de mentaliteit van de prestatiegeneratie leeft bij jongeren 

op school. Ons onderzoek is er niet op gericht te onderzoeken in hoeverre deze mentaliteit leeft bij 

jongeren. Wij schrijven het JFC voor hoe zij beter om kunnen gaan met de prestatiegeneratie.  

3.2.2 Excellente school  

We nemen daarnaast aan dat wanneer een school, in dit geval het JFC, voldoet aan de 'beste 

methode' zoals wij deze beschreven, dat zij dan ook daadwerkelijk excellentie in leerlingen 

bewerkstelligt. We gaan dit bijvoorbeeld niet vergelijken met de resultaten die gehaald worden. 

  

3.3 Wat is onze wijze van onderzoek?  
Om dit onderzoek te kunnen verrichten gaan we gesprekken voeren met meneer Minderhoud 

(voorzitter College van bestuur), de heer Brouwer (afdelingsleider brugklas atheneum/gymnasium en 

VWO 2/3), mevrouw Ruitenberg-de Vor (afdelingsleider VWO 4/5/6) en de heer Anemaet. 

(talentbegeleider) Na deze gesprekken hopen we inzicht te krijgen in het excellentiebeleid van het 

JFC.  

 

We denken dat we door middel van gesprekken over het beleid het beste achter de visie van de 

school kunnen komen. Wanneer we slechts een document over het beleid zouden doornemen 

zonder er gesprekken over te voeren, komen we naar onze mening niet goed genoeg achter de 

achterliggende visie.  
 

Daarna gaan we kijken in hoeverre dit beleid in de praktijk wordt nageleefd. Dit doen we door een 

enquête te verspreiden onder leerlingen uit de bovenbouw van het VWO en hun docenten. Hier 

hebben we voor gekozen omdat docenten en leerlingen nog wel eens verschillend tegen iets aan 

kunnen kijken. Zo kan het zo zijn dat een docent hoge verwachtingen probeert uit te stralen terwijl 

leerlingen dat niet zo ervaren. Deze verschillen willen we daarom ook meenemen in ons onderzoek.   
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We onderzoeken alleen de bovenbouw van de VWO-afdeling van het Johannes Fontanus College 

omdat we ervan uit gaan dat excellerende havisten doorstromen naar het VWO en Vwo-leerlingen al 

les volgen op het hoogste niveau in de school. Daarnaast kiezen we ervoor om alleen naar de 

bovenbouw te kijken omdat we uit ons theoretisch kader opmaken dat het bevorderen van 

excellentie vooral in de bovenbouw speelt. Ons onderzoek stellen we op aan de hand van de 

volgende variabelen, die we hebben afgeleid uit ons theoretisch kader.    

  

 

3.4 Variabelen 

3.4.1 Nano niveau:   

- Differentiatie  

 

3.4.2 Micro niveau:  

- Excellente docenten 

 

3.4.3 Meso niveau:   

- Samenwerking  

- Visie op excellentie  
- Meer aanbod dan wettelijk curriculum   

- Ambitieus en stimulerend klimaat  

- Evaluatie en reflectie  
 

3.5 In hoeverre is er in de praktijk sprake van een excellentiebeleid op het JFC?   
Deze vraag willen we beantwoorden nadat we gesprekken hebben gevoerd met bestuursleden van 
het Johannes Fontanus College. Dit zal ons een compleet beeld geven van het excellentiebeleid.  

 

3.6 In hoeverre wordt het excellentiebeleid van het JFC nageleefd in de praktijk? 
Door middel van twee enquêtes, een onder leraren en een onder leerlingen, onderzoeken we per 
variabele in hoeverre het excellentiebeleid daadwerkelijk wordt nageleefd. Vervolgens hopen we een 
antwoord te kunnen formuleren op deze vraag.   
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3.7 Meetbaar maken van variabelen 

Om zoveel mogelijk uit de gesprekken op te maken over het excellentiebeleid van het JFC hebben we 

verschillende vragen opgesteld aan de hand van onze variabelen. Dit zijn vragen die we tijdens de 

gesprekken in ieder geval willen bespreken.  
 
 

3.7.1 Nanoniveau   

 Differentiatie  

Kan en leerling zijn/haar eigen rooster min of meer samenstellen?   

Worden leerlingen als individu gezien en als subject in plaats van object beschouwd?  

Worden er individuele leerplannen opgesteld?  

Worden leerlingen in de les verschillend behandeld?   

Krijgt de leerling goede hulp bij het leerproces?  

 
3.7.2 Microniveau   

 Excellente docenten 

In welke mate wordt hiernaar gekeken bij werving en selectie van personeel? 

 
3.7.3 Mesoniveau   

 Samenwerking  

Op welke niveaus is er sprake van samenwerking binnen en buiten de school? (binnen 

vaksectie/leerjaar, door de hele school en met andere scholen of bedrijven)  

 Visie op excellentie  

Wat is de visie op excellentie? Werkt deze door in de school? Wat zijn de doelen?   

 Meer aanbod dan wettelijk curriculum   

Biedt het JFC extra mogelijkheden om vaardigheden te trainen?  

 Ambitieus en stimulerend klimaat   

Heerst er een ambitieus/stimulerend klimaat? Worden er hoge verwachtingen uitgedragen en zijn 

leerlingen gemotiveerd?  

 Evaluatie en reflectie  

Wordt er op het, al dan niet bestaande, leerplan geëvalueerd? (nano)  

Wordt er op de manier van lesgeven van docenten geëvalueerd? (micro)  

Wordt er op het excellentiebeleid geëvalueerd? (meso)   
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Resultaten 
Wat is het excellentiebeleid op het JFC?  

Om deze vraag te beantwoorden zijn we in gesprek gegaan met de heer Minderhoud, mevrouw 

Ruitenberg-de Vor, de heer Brouwer en de heer Anemaet. Op basis van onze variabelen hebben we 

hen vragen gesteld over de visie die het JFC op excellentie heeft en de manieren waarop zij deze 

probeert uit te dragen. Alle gesprekken verdelen we onder per variabele zodat we een compleet 

beeld kunnen creëren.  

 

4.1.1 Differentiatie  
Onze variabele differentiatie kwam in elk gesprek als belangrijkste punt terug. Opvallend was dat dit 

in veel verschillende vormen wordt toegepast op het JFC.  

Rooster op Maat  

Dit is de meest gebruikte vorm van differentiatie op het JFC. Leerlingen kunnen hiermee de tijd die ze 

besparen door lessen over te slaan, besteden aan iets wat zij meer nodig hebben. Dit wordt 

aangeboden door leraren, afdelingsleiders en decanen. Daarna wordt van de leerling verwacht dat hij 

of zij goed om kan gaan met deze verantwoordelijkheid. Voel je je verantwoordelijk, dan ben je ook 

gemotiveerder. Van VWO leerlingen verwacht de school deze intrinsieke motivatie. Sommige 

docenten vinden het nog lastig om leerlingen meer vrijheid te geven, maar zodra docenten zien dat 

leerlingen waarmaken wat ze zeggen zullen zij meer vertrouwen krijgen en eerder de 

verantwoordelijkheid te durven geven. 

Talentbegeleiding 

Het JFC heeft vorig jaar talentbegeleiding opgezet. Deze begeleiding is gericht op leerlingen die heel 

goed kunnen presteren, maar toch niet de gewenste resultaten behalen. Het gaat niet alleen om 

hoogbegaafde leerlingen, maar ook leerlingen die deze stempel niet bezitten. Het onderwijs is nu, 

mede door de prestatiegeneratie, vooral gericht op de minder goede en excellent presterende 

leerlingen. Daartussen zit een grote groep die deze goede prestaties niet zelf kan realiseren en daar 

hulp bij nodig heeft. 

Een warme individuele en positieve benadering van de leerling staat bij talentbegeleiding voorop. Dit 

is de beste manier om de leerling te begeleiden en passend(er) onderwijs aan te bieden. Dat blijkt 

ook uit de reacties en vorderingen die talentbegeleiders maken: zij zijn positief en merken dat ze 

steeds meer grip op de leerlingen krijgen. 

VWO4-top 20  

Vorig jaar is de V4-top 20 met een pilot van start gegaan. De twintig leerlingen die in deze top-20 

zaten, stonden gemiddeld een 7,5 of hoger en waren daarmee de beste leerlingen in V4 van het JFC. 

Ze werden bijeen geroepen en hebben samen gebrainstormd over wat ze met hun rooster zouden 

willen doen. De een wilde bijspijkeren voor wiskunde in plaats van de reguliere lessen Frans te 

volgen, een ander besloot in het kader van zelfontplooiing een fotografiecursus te doen en weer een 

ander wilde juist deelnemen aan een masterclass op de Erasmus universiteit. Het idee hierachter is 

dat leerlingen op het VWO die het normale VWO-programma gemakkelijk kunnen volgen meer 

worden uitgedaagd.  
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Vanwege belemmeringen die van bovenaf opgelegd worden door de overheid, maar ook om 

organisatorische redenen kan de top-20 (nog) niet voor de hele school gerealiseerd worden. Het is 

niet de bedoeling dat er honderd leerlingen tegelijk bij mevrouw Wallet zitten. Daarnaast moeten er 

geen docenten zijn die straks voor een lege klas staan. De heer Brouwer is daarom enthousiast over 

een ontwikkeling naar een soort collegevorm van lesgeven waarbij de leerling in de les zit omdat hij 

er echt wil zitten en merkt dat hij de les nodig heeft.  

Duidelijk is wel dat het traject is afgesloten met een komma, en niet met een punt. Dat er een 

vervolg komt op deze vorm van 'onderwijs op maat' is vrijwel zeker. Waar ouders het eerst spannend 

vonden en sommige leraren zelfs fel tegen de top 20 waren, bleek achteraf dat er aan alle fronten 

positief wordt teruggekeken op het project. De heer Brouwer geeft aan dat er geleerd is dat, 

wanneer je de leerling de ruimte geeft, leerlingen zich gezien voelen en er hele mooie dingen kunnen 

ontstaan.  

Onderwijs op maat is een vorm van excellentiebevordering in de brede zin van het woord. Je kijkt 

namelijk niet alleen naar de cognitieve intelligentie van een leerling, maar ook naar de creatieve kant 

van de leerling. Hier speelt de overheid ook op in door de invoering van het Plusdocument.30 Dat is 

een document dat de leerling samen met de school opstelt waarin staat wat de leerling, naast het 

volgen van het reguliere rooster, extra heeft gedaan tijdens de middelbare school. Denk hierbij aan 

een leerlingenraad, een toneelgroep of extra vakken. Hoe groter dat palet, hoe interessanter het 

wordt om een leerling binnen te halen op de universiteit. 

Digitalisering  

Het JFC denkt vooral door digitalisering differentiatie binnen de les mogelijk te maken. Er zijn wel 

verschillen in de manier waarop docenten hiermee omgaan. De ene docent houdt ervan om op dit 

gebied van alles te proberen terwijl de andere de aan/uit knop nauwelijks weet te vinden. Volgens de 

heer Minderhoud moet de schoolleiding hier een middenweg in zien te vinden. De digitalisering 

neemt alleen maar toe in de samenleving en is niet te stoppen en daarom zal de school de leerlingen 

in dit proces mee moeten nemen.    

4.1.2 Excellente docenten   
In samenwerking met de Universiteit van Wageningen zijn er docenten-ontwikkel-teams gestart. 

Enerzijds uit initiatief van de docent zelf, anderzijds stimuleert de schoolleiding ook om docenten 

daaraan te laten deelnemen. Docenten die in zo'n team zitten krijgen begeleiding van universitaire 

docenten en hoogleraren van de Universiteit van Wageningen, zodat docenten nog beter kunnen 

worden in hun vakgebied. 

Bij werving en selectie is het volgens mevrouw Ruitenbeek vooral belangrijk dat het tijdens het 

sollicitatiegesprek zichtbaar is dat een docent ontwikkelkansen heeft en dat de docent een duidelijke 

passie heeft voor leerlingen en onderwijs. 

De excellente docent is goed in zijn vak, heeft oog voor de individuele leerling en kan die leerling ook 

loslaten en eigen verantwoordelijkheid geven, waardoor de leerling tot zijn recht komt. De excellente 

docent straalt ook vertrouwen en hoge verwachtingen uit naar de leerling. 

Het JFC heeft de laatste jaren niet veel nieuw personeel aangenomen omdat de leerlingenaantallen 

terug liepen. Daardoor is er ook niet heel veel focus geweest op het aannemen van academisch 

geschoold personeel, omdat er bijna geen nieuwe leraren nodig waren. Wel zijn er volgens de heer 

                                                             
30

 NOS, 2014  
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Minderhoud weinig scholen zoals het JFC waarop zoveel docenten eerstegraads bevoegd zijn, wat in 

principe inhoudt dat de docent academisch gevormd is.  

4.1.3 Samenwerking  
Het JFC werkt actief samen met diverse onderwijsinstellingen.  Denk hierbij aan basisscholen, ViA 

scholen, het CHE, andere technasium scholen, de Radboud Universiteit en Universiteit van 

Wageningen. Samenwerking met bedrijven is er op het VWO niet. Op het technasium wordt er wel 

gewerkt met opdrachten uit het bedrijfsleven, maar verder is er in de bovenbouw van het VWO nog 

geen samenwerking met bedrijven.  

Meer samenwerking tussen al het personeel is de sleutel bij het invoeren van onderwijs op maat, 

volgens de heer Brouwer. Ook bij de talentbegeleiding komt dit naar voren: daar is samenwerking 

tussen alle actoren (ouders, leraren, mentor, talentbegeleider) van groot belang. Eigenlijk geldt bij 

alle vormen van excellentiebevordering: alleen ga je snel, maar samen ga je beter.   

4.1.4 Visie  
Het JFC wil dat leerlingen op persoonlijk niveau uitgedaagd worden en dat leerlingen meer 

aangeboden krijgen dan het wettelijke curriculum. De heer Minderhoud: ‘We denken dat de leerling 

die meer uitgedaagd wordt ook meer gemotiveerd is, beter nadenkt over zijn vervolgstudie, hogere 

cijfers haalt en gelukkiger is.’ 

De maatschappij verandert continu. Het JFC vindt het 

belangrijk dat de leerling na zijn schooltijd zijn plek in deze 

maatschappij kan innemen. Leerlingen worden hierop 

voorbereid door het aanbod van kwalitatief goed onderwijs 

op elk niveau. Het onderwijs wordt gegeven vanuit een 

positieve houding omdat het JFC gelooft dat je hierdoor 

beter gaat presteren.  

Daarnaast wil het JFC leerlingen persoonlijk laten groeien op 

school, hier is onderwijs op maat een voorbeeld van. Bij 

deze persoonlijke ontwikkeling gaat het niet alleen om 

cijfers maar om het ontwikkelen van de talenten die 

leerlingen gekregen hebben. De christelijke visie van de 

school komt hierin ook terug: Gods hand zit achter deze talenten.    

Missie: ‘We gaan ervoor dat jij je op jouw niveau maximaal ontwikkeld. Ook vinden we het belangrijk 

dat je ontdekt en ervaart dat God jou unieke talenten heeft gegeven. We stimuleren je om deze 

talenten tot bloei te laten komen.’    

4.1.5 Meer aanbod dan wettelijk curriculum   
'Leerlingenpanels hebben niet in de gaten hoeveel invloed ze hebben', aldus mevrouw Ruitenberg. 

'In elk teamoverleg komt hun mening naar voren. Bovendien kun je tegen hun mening niet zoveel 

inbrengen, aangezien zij het zo ervaren. Het verhaal van de leerling weegt eigenlijk zwaarder dan dat 

van docenten en afdelingsleiders.' 

In principe is er voor elke leerling die uitdaging nodig heeft in de VWO bovenbouw een mogelijkheid 

om hun curriculum te verbreden of verdiepen. Dit extra aanbod heeft verschillende vormen.  

Figuur 2. Het JFC wil graag 'roots' leggen, 
zodat de leerling wanneer hij/zij er klaar 
voor is, 'wings' krijgt en mag uitvliegen in 
de maatschappij. 
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 Rooster op Maat geeft leerlingen de mogelijkheid om lessen van vakken die ze beheersen te 

missen en in die tijd extra aandacht te geven aan andere vakken of bijvoorbeeld 

masterclasses te volgen op de universiteit.  

 Bij de talen wordt ook extra uitdaging aangeboden, denk aan het volgen van Cambridge 

English in plaats van het normale vak Engels of DELF Frans in plaats van het reguliere 

programma Frans. 

 Leerlingen uit V5 werd aangeboden om in schooljaar 2014-2015 filosofie of Spaans te volgen 

als extra vak. Bij filosofie wordt een andere manier van denken gestimuleerd.  

 Bij technasium worden leerlingen voorbereid op een bèta-technische opleiding. Het vak 

Onderzoeken & Ontwerpen biedt ruimte voor talentontwikkeling en stimuleert en verbetert 

verschillende vaardigheden van leerlingen zoals actief en creatief denken, reflecteren, 

samenwerken, plannen, overleggen en presenteren.  

 De Vecon Business School is een programma dat leerlingen volgen als ze het vak 

Management & Organisatie kiezen. Naast de reguliere lesstof van het vak M&O volgen zij 

extra modules die ondernemerschap en persoonlijke effectiviteit helpen ontwikkelen. Aan 

het eind van het traject krijgen leerlingen een certificaat dat hen goede aansluiting op het 

vervolgonderwijs geeft en waardoor zij soms ook vrijstellingen kunnen krijgen.   

 Leerlingen die gymnasium volgen krijgen in de bovenbouw Grieks en/of Latijn. Ook hebben 

zij in de onderbouw al Cambridge English gevolgd wat hen mogelijkheid geeft om in de 

bovenbouw het diploma Cambridge English (eventueel zelfs op een nog hoger niveau) af te 

sluiten.   

 Daarnaast is er binnen de vakken zelf ook extra uitdaging voor leerlingen te vinden. Bij Duits 

wordt het Prämienprogramm aangeboden, via maatschappijwetenschappen is er een 

debatgroep, bij muziek is er Ereprijs en ten slotte kan een leerling bij beeldende vakken meer 

uitdaging vinden in portretschilderen.  

 In VWO 5 wordt de academische week georganiseerd om leerlingen een keuzeprogramma te 

laten volgen waarbij je je voorkeuren kunt aangeven in plaats van het volgen van een 

verplicht programma.  

 Wiskunde olympiades.  

4.1.6 Ambitieus, stimulerend klimaat  
Dit klimaat is zichtbaar in de structurele tussenuren die leerlingen in studieruimtes doorbrengen. 

Door deze ruimtes wordt de leercultuur gestimuleerd. Er wordt zeker gebruik gemaakt van deze 

mogelijkheid want de ruimtes zitten vaak overvol. Er worden op dit gebied extra faciliteiten 

gecreëerd, zoals een stilteruimte die dit jaar voor het eerst is ingezet.  

Op het VWO gaat het vak ANW verdwijnen, waar een nieuw vak voor in de plaats gaat komen. Er 

wordt gedacht aan het aanbieden van academische vaardigheden. Dit slaat een brug tussen de 

verschillen in onderwijs op de middelbare school en de universiteit en dit zou het ambitieuze klimaat 

op het JFC ten goede kunnen komen.  

4.1.7 Evaluatie  
Er wordt, afhankelijk van het onderdeel, geëvalueerd op het excellentiebeleid. De academische week 

krijgt ieder jaar een evaluatie van de mensen die er cursussen gegeven hebben, maar ook de 

leerlingen die deelnamen aan het programma laten hun stem horen via een enquête.  

Afdelingsleiders hebben allemaal een groep van zo’n twintig leraren onder zich die zij begeleiden. De 

afdelingsleider bezoekt enkele lessen van deze leraar en in een gesprek daarna wordt onder andere 

de manier van lesgeven beoordeeld en geëvalueerd.  
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Er zijn ook leerlingenpanels op het JFC, zo ook in de bovenbouw van het VWO. Van hen wordt wel 

commentaar op het beleid in zijn geheel verwacht. Per onderdeel wordt er geëvalueerd maar als het 

hele beleid aanvulling nodig heeft dan wordt vooral verwacht dat een leerlingenpanel hier mee 

komt.  

Rooster op Maat wordt geëvalueerd en bekeken met de leerlingen die het volgen. Omdat dit per 

leerling erg verschilt is er geen algemene evaluatie ronde. De vorderingen worden per leerling 

bekeken en zo wordt hij begeleid. Op individueel niveau wordt er geëvalueerd maar niet VWO 456 

breed, dat zou aan bod kunnen (moeten) komen in de leerlingenpanels.   

4.1.8 Wat is het excellentiebeleid van het JFC? 
Op basis van de gevoerde gesprekken concluderen we het volgende wat betreft het excellentiebeleid 

dat het JFC heeft.  

Differentiatie 

Onze hypothese bij deze variabele is: er is sprake van differentiatie op het JFC.  

Rooster op Maat is de belangrijkste vorm van differentiatie op het JFC. Hierdoor kunnen leerlingen 

lessen die ze kunnen missen overslaan. Daardoor ontstaat er voor hen 'vrije' tijd die ze bijvoorbeeld 

aan een ander vak kunnen besteden. Bij talentbegeleiding wordt de individuele leerling op een 

warme, positieve manier benaderd en wordt er hulp geboden om eruit te halen wat erin zit. De V4-

top 20 is een vorm van onderwijs op maat, die tijdens de pilot alleen gold voor de twintig cognitief 

best presterende leerlingen uit VWO 4. Dit is een vorm van excellentiebevordering in de brede zin 

van het woord. Het gaat hier namelijk niet alleen om het halen van de hoogste cijfers, maar ook om 

de creatieve ontwikkeling van de leerling. Het JFC wil goed gebruik maken van de digitalisering door 

meer geïndividualiseerd onderwijs te bieden. Dit is een proces dat bij wijze van spreken nog in de 

kinderschoenen staat, omdat elke docent er op een andere manier mee om gaat. Het is lastig om hier 

een goede balans in te vinden. 

Er wordt dus op verschillende manieren gedifferentieerd onderwijs geboden op het JFC. Daarom 

nemen wij onze hypothese 'er is sprake van differentiatie op het JFC' wat betreft het 

excellentiebeleid aan 

Excellente docenten  

Onze hypothese bij deze variabele is: het JFC heeft excellente docenten.  

Bij excellente docenten is het vooral belangrijk dat de docent oog voor de individuele leerling heeft 

en daarbij ook hoge verwachtingen en vertrouwen uitstraalt. Dit vertrouwen kan vervolgens tot 

uiting komen in bijvoorbeeld Rooster op Maat. Eigenlijk moet de excellente docent op het JFC dus 

oog hebben voor de individuele leerling, zonder deze letterlijk te veel te hoeven zien.  

Op basis van onze gesprekken zien we dat de kans feitelijk gezien groot is, dat er excellente docenten 

op het JFC lesgeven. Er is namelijk een duidelijk beeld van hoe een excellente docent lesgeeft en wat 

daarbij belangrijk is.  
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Samenwerking 

Onze hypothese bij deze variabele is: het JFC werkt niet samen met andere scholen, binnen 

vaksecties/leerjaren en met bedrijven.  

Het JFC werkt vooral samen met veel verschillende onderwijsinstellingen, maar in de VWO 

bovenbouw nog niet met bedrijven. Verder vindt het JFC samenwerking tussen al het personeel erg 

belangrijk bij alle vormen van onderwijs op maat. Wat betreft het excellentiebeleid op het JFC 

verwerpen we daarom de hypothese bij deze variabele.  

Visie 

Bij deze variabele is onze hypothese: het JFC heeft een visie op excellentie en leeft deze ook na.  

Het JFC wil leerlingen persoonlijk laten groeien op school. Het gaat hierbij niet alleen om de cijfers, 

maar ook om het ontwikkelen van de talenten die leerlingen van God gekregen hebben. Hier komt de 

christelijke visie van het JFC duidelijk in naar voren. Het JFC wil leerlingen stimuleren om deze 

talenten tot bloei te laten komen. We nemen hier onze hypothese aan, omdat het JFC een duidelijk 

visie op excellent heeft. In de praktijk gaan we onderzoeken of deze ook zo overkomt op de 

leerlingen en dus wordt nageleefd.  

Meer aanbod dan wettelijk curriculum  

De hypothese bij deze variabele luidt: op het JFC zijn er verschillende vormen van extra aanbod naast 
het wettelijke curriculum.  
 
Het JFC kent veel vormen van extra aanbod op het JFC: Rooster op Maat, Cambridge English, DELF 

Frans, filosofie, technasium, Vecon Business School, gymnasium, Prämienprogramm, de academische 

week en olympiades. We zien dus dat het JFC op verschillende manieren leerlingen de mogelijkheid 

geeft om hun curriculum te verbreden of verdiepen. Daarom nemen we de hypothese wat betreft 

het excellentiebeleid van het JFC aan. 

Ambitieus, stimulerend klimaat  

Onze hypothese is hier: op het JFC heerst een ambitieus en stimulerend klimaat.  

Dit klimaat komt terug in leerlingen die tijdens tussenuren naar studieruimtes gaan om aan school te 

werken. Hiermee wordt de leercultuur op school bevorderd. Dit klimaat kan ook terugkomen in een 

nieuw vak dat mogelijk voor de VWO bovenbouw ingevoerd gaat worden en de academische 

vaardigheden bevorderd. In theorie is er dus een ambitieus en stimulerend klimaat. Het JFC heeft 

praktische acties ondernomen om te werken aan dit klimaat, en is van plan dit in de toekomst nog 

verder uit te breiden. Op dit gebied nemen we onze hypothese daarom aan.  

Evaluatie 

Hier is onze hypothese: op het JFC is er geen evaluatie en reflectie op het leerplan, de manier van 
lesgeven en het excellentiebeleid.  
 
Er wordt op veel gebieden van het excellentiebeleid geëvalueerd. Jaarlijks wordt er op de 

academische week geëvalueerd. Afdelingsleiders evalueren met de leerlingen die zij onder zich 

hebben. Rooster op Maat wordt geëvalueerd tussen leraar en leerling.  
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Enquêtes 
Door middel van twee enquêtes, een onder leraren en een onder leerlingen, onderzoeken we per 

variabele in hoeverre het excellentiebeleid daadwerkelijk wordt nageleefd. Hieronder geven we een 

toelichting bij de enquêtevragen. De volledige enquêtes zijn te lezen in de bijlagen. (pag. 61)   

 

Variabele 1: Differentiatie  

Deze variabele kwam duidelijk terug in de gesprekken die we voerden. Het JFC geeft in verschillende 

vormen aandacht aan het differentiëren.  

 Talentbegeleiding  

We hebben besloten deze vorm van differentiatie niet mee te nemen naar het tweede deel 

van ons onderzoek, omdat dat volgens ons ten koste gaat van de anonimiteit van de 

enquêtes. Daarbij is de talentbegeleiding behoorlijk persoonlijk en zullen er te weinig 

leerlingen zijn om conclusies te kunnen trekken uit de resultaten.  

 VWO4- top 20  

 We willen weten wat leerlingen gedaan hebben tijdens de top 20. Daarom vragen we 

naar de activiteiten van leerlingen die deelnamen aan de V4-top 20.  

 We vragen ons af of leerlingen en leraren achteraf net zo enthousiast zijn als de heer 

Brouwer over de top 20.  

 We willen weten in hoeverre leraren zelf aangeven te differentiëren in de lessen. Daarnaast 

is het interessant om te onderzoeken in hoeverre leerlingen vinden/merken dat er 

gedifferentieerd wordt in de les.  

 Rooster op Maat   

Rooster op maat geeft leerlingen volgens de theorie de mogelijkheid om lessen van vakken 

die ze beheersen te missen en in die tijd extra aandacht te geven aan andere vakken of 

masterclasses te volgen aan de universiteit. In de enquêtes vragen we naar de mening van 

zowel leraren als leerlingen. Daarnaast vragen we leerlingen hoe ze Rooster op  Maat 

gebruiken.  

Variabele 2: Excellente, academisch geschoolde docenten  

 De excellente docent straalt vertrouwen uit. Dit is van belang omdat leerlingen dan 

beter presteren, blijkt uit ons theoretisch kader. (§2.2.2)   

We vragen naar de meningen van leerlingen en leraren en kijken of er verschillen 

zijn.  

 Oog hebben voor het individu is ook van belang bij een excellente docent. We vragen 

ons af in hoeverre leerlingen ervaren dat leraren oog hebben voor hen als individu in 

plaats van alleen lesgeven in groepsverband. Daarnaast vragen we leraren hoe zij 

lesgeven. 

 

Variabele 3: Samenwerking  

Deze variabele meten we in de lerarenenquête. We vragen naar de mate waarin zij samenwerken 

met collega’s binnen de vaksectie en daarbuiten en met leerlingen. 
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Variabele 4: Visie  

Volgens de heer Minderhoud is een leerling die meer uitgedaagd wordt, ook gemotiveerder, hogere 

cijfers haalt en gelukkiger. Het JFC heeft een nieuw plan opgezet ‘Trots op wie je bent’ dat de visie 

voor de komende jaren op dit gebied weergeeft. Bij dit plan hoort ook dat leraren positiviteit 

uitstralen. Dit wil het JFC in de toekomst graag realiseren maar we hebben toch in de enquête 

gekeken in hoeverre het nu al aanwezig is. Daarom kijken we hierbij naar de vraag ‘Wat voor houding 

hebben leraren?’  

Variabele 5: Meer aanbod dan wettelijk curriculum  

Er zijn verschillende vormen van extra aanbod op het JFC, daar kwamen we achter in de gesprekken 

die we voerden. We zijn benieuwd in hoeverre leerlingen hier mee bekend zijn.  

 Leerlingenpanels. Volgens mevrouw Ruitenberg hebben leerlingenpanels een grote 

invloed op school, maar hebben ze dit niet altijd in de gaten. 

 Extra aanbod. Het JFC biedt op verschillende manier extra aanbod aan. Tijdens de 

gesprekken kregen we een flyer waarop de vormen van extra aanbod staan. Wij 

vroegen ons hierbij af in hoeverre de leerlingen weten dat ze er zijn. Daarom kijken 

we naar de vraag ‘Met welke van de volgende vormen van extra aanbod ben je 

bekend? (let op: we vragen niet of je er gebruik van maakt)’.  

Variabele 6: Ambitieus en stimulerend klimaat  

 Uit de gesprekken bleek dat het JFC graag gemotiveerde leerlingen wil en ziet dat dit ook 

redelijk het geval is omdat er goed gebruik gemaakt wordt van de studieruimte. Het is de 

vraag of leerlingen dit uit zichzelf doen of omdat het verplicht is als je een studie-uur hebt. 

Ten eerste willen we kijken in hoeverre leerlingen zich houden aan de regel dat ze tijdens 

een studie-uur in een studieruimte moeten werken. Daarnaast vragen we ons af in hoeverre 

leerlingen vrijwillig gebruik maken van deze ruimtes wanneer er onverwacht een les uitvalt.  

 De mate waarin de leerling zich uitgedaagd voelt zegt veel over of het JFC excellent onderwijs 

aanbiedt. Daarom vragen we aan leerlingen in hoeverre ze zich uitgedaagd voelen op het JFC.  

 De mate waarin de leerling het maximale uit zichzelf haalt zegt wat over de mate waarin hij 

of zij gemotiveerd is. Daarom hebben we hen gevraagd in hoeverre ze het maximale uit 

zichzelf halen.  

Variabele 7: Evaluatie en reflectie 

We vragen aan leraren in hoeverre zij reflecteren en evalueren voor zichzelf, samen met leerlingen 

en met collega’s.  
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Enquête onder leerlingen  
In totaal hebben 171 van de 378 leerlingen uit VWO 4, VWO 5 en VWO 6 deze enquête ingevuld. 

Wanneer cijfers rood gemarkeerd zijn, betekent het dat ze ruim oververtegenwoordigd zijn bij de 

antwoordmogelijkheid. Zijn de cijfers blauw gemarkeerd, dan is het juist ondergewaardeerd.  

 

1. Differentiatie 
Hypothese: er is sprake van differentiatie op het JFC.  

Rooster op Maat  

Onze nulhypothese bij deze kruistabel luidt: er is geen verband tussen het leerjaar en de mate waarin 

Rooster op Maat gebruikt wordt.  

 

Wanneer Rooster op Maat drie of meer keer per week wordt gebruikt vinden we dat er structureel 

gebruik van gemaakt wordt. Wanneer het minder dan één keer per week gebeurt, zien we het als 

onregelmatig en dus incidenteel.  

We zien dat VWO 4 leerlingen vooral structureel gebruik maken van Rooster op Maat (50%). 

Daarnaast zien we dat Rooster op Maat in VWO 6 meer incidenteel gebruikt wordt (57%).  

Dit maakt dat we stellen dat er in VWO 4 regelmatiger sprake is van differentiatie van het onderwijs 

door middel van Rooster op Maat dan in VWO 6. Onze nulhypothese verwerpen we, omdat er wel 

een verband is tussen leerjaar en de mate waarin Rooster op Maat gebruikt wordt.  

De nulhypothese bij deze kruistabel luidt: het leerjaar heeft geen invloed op de manier waarop 

Rooster op Maat gebruikt wordt. 

Maak je gebruik van Rooster op Maat? Leerjaar        

  
 

VWO 4 VWO 5 VWO 6 Eindtotaal 

  
    

  

Ik maak nooit gebruik van Rooster op Maat 
 

36% 33% 31% 100% 
Ja, af en toe gebruik ik Rooster op Maat. (1 à 2 keer 
per week) 18% 29% 47% 100% 
Ja, ik maak er veel gebruik van. (3 of meer keer per 
week) 50% 25% 25% 100% 
Ja, maar niet regelmatig. (minder dan 1 keer per 
week) 0% 43% 57% 100% 

Eindtotaal   33% 32% 34% 100% 
Figuur 3. 

Wat doe je meestal wanneer je niet naar de les hoeft,  Leerjaar       

dankzij Rooster op Maat?  
 

VWO 4 VWO 5 VWO 6 Eindtotaal 

  
    

  
Ik ben vooral blij dat ik niet naar de les hoef en doe verder 
niet zo veel. 33% 67% 0% 100% 

Ik besteed mijn tijd aan een ander vak.  
 

19% 26% 52% 100% 

Ik maak nooit gebruik van Rooster op Maat. 
 

35% 33% 32% 100% 

Ik volg een extra cursus of extra vak in deze tijd. 
 

40% 40% 20% 100% 

Eindtotaal   33% 32% 34% 100% 

Figuur 4 
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We zien dat V5 oververtegenwoordigd is als het gaat om het misbruik maken van Rooster op Maat. 
Van alle leerlingen uit de VWO-bovenbouw die niets doet tijdens de ‘vrije tijd’, komt namelijk 67% uit 
V5. V6 is sterk ondervertegenwoordigd bij deze antwoordmogelijkheid: geen van hen geeft aan 
misbruik te maken van Rooster op Maat (0%). 
 
Verder is V6 ondervertegenwoordigd bij het volgen van een extra vak of cursus. Dit percentage (20%) 
wordt verklaard bij het percentage ‘werken aan een ander vak.’ Daar wordt V6 namelijk 
oververtegenwoordigd omdat dit leerjaar daar 52% scoort en oververtegenwoordigd wordt. Wij 
denken dat dit te maken heeft met de naderende examens, die voor V4 en V5 verder weg liggen.  
 
Er zijn wel degelijk verschillen tussen de leerjaren en de manier waarop Rooster op Maat wordt 
gebruikt. Daarom verwerpen wij de nulhypothese. We concluderen dat de vorm van differentiatie die 
ontstaan is door Rooster op Maat door V5 het meest misbruikt wordt en dat leerlingen uit V6 dit, 
vooralsnog wij dit uit deze vraag kunnen afleiden, niet doen. In V6 wordt er het best gebruik gemaakt 
van Rooster op Maat, omdat zij het niet misbruiken. Zij besteden echter wel relatief weinig tijd aan 
het uitbreiden van hun vaardigheden op andere gebieden.  
 
Onderscheid van leraren in de les 

Onze nulhypothese bij deze kruistabel is: er is geen verschil in leerjaren bij de mate waarin leraren 

onderscheid maken in de les. 

 

Uit deze vraag leiden we af dat V6 met 40% oververtegenwoordigd is bij het antwoord '76-100% van 
de leraren'. V5 is oververtegenwoordigd bij 51-75%. Bij de antwoordmogelijkheid 0-24% liggen de 
percentages uit de leerjaren ongeveer op één lijn, hier kunnen we daarom geen duidelijke conclusie 
uit trekken. Het is opvallend dat er alleen V4-leerlingen zijn die hebben aangegeven dat al hun 
leraren(100%) onderscheid maken in de les.  
 
We stellen dat leraren, volgens de leerlingen, vooral in V5 en V6 in hogere mate onderscheid maken. 
In V4 liggen deze percentages lager. We verwerpen onze nulhypothese, omdat we wel verschil 
hebben aangetoond bij de leerjaren. 
 
In V4 liggen deze percentages lager. We verwerpen onze nulhypothese, omdat we wel verschil 
hebben aangetoond bij de leerjaren. 
 

 

 

  Leerjaar      

Hoeveel leraren maken onderscheid in de les?  
 

VWO 4 VWO 5 VWO 6 Eindtotaal 

0-24% 
 

34% 32% 32% 100% 

26-50% 
 

36% 27% 36% 100% 

51-75% 
 

27% 42% 30% 100% 

76-100% 
 

33% 27% 40% 100% 

100% (alle leraren) 
 

100% 0% 0% 100% 

Eindtotaal 
 

33% 32% 34% 100% 
Figuur 5 
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Figuur 6 

De V4-top 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N.B. 25 leerlingen hebben bij deze vraag aangegeven mee te hebben gedaan aan de V4-top 20, terwijl 
er maar twintig leerlingen zijn die er daadwerkelijk aan hebben meegedaan.  
 
De meerderheid van de leerlingen die meededen (9%) geeft aan dat zij het prima en voor herhaling 
vatbaar vonden. Toch blijkt dat er ook zes leerlingen (4%) minder positief zijn over de V4-top 20. Er is 
dus geen sprake van unanieme positiviteit onder de leerlingen op deze vorm van differentiatie. 
Slechts twee leerlingen (1%) kijken duidelijk positief terug op de V4-top 20. 
 
Uit deze gegevens blijkt dus dat leerlingen niet unaniem positief zijn als het gaat om de vorm van 
differentiatie die vorig jaar van start is gegaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De meerderheid van de leerlingen die deelnamen aan de V4-top 20, 8%, geeft aan gewerkt te hebben 
aan een ander vak. Vijf leerlingen hebben misbruik gemaakt van de tijd die hij/zij niet naar de les 
ging. 1% volgde een masterclass aan een universiteit.  
 
Uit deze vraag blijkt dat de V4-top 20 misschien meer weg had van Rooster op Maat, dan van 
Onderwijs op Maat. De meeste leerlingen hebben namelijk gewerkt aan een ander vak, en dat is bij 
Rooster op Maat ook het geval.  

Figuur 7 
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De nulhypothese hierbij luidt dat de activiteiten tijdens de V4-top 20, geen invloed hebben op de 

mening van de leerlingen over de V4-top 20.  

 

 
X = ik zat niet in de V4-top 20 
*A = leerzaam, verrijkend en effectief 
B= onhandig, het leverde me gedoe op  
C= prima, voor herhaling vatbaar 
D=prima, niet voor herhaling vatbaar  

 
Uit deze vraag blijkt dat de V4-top 20 misschien meer weg had van Rooster op Maat, dan van 
Onderwijs op Maat. De meeste leerlingen hebben namelijk gewerkt aan een ander vak, en dat is bij 
Rooster op Maat ook het geval.  
 
Uit deze gegevens is af te lezen dat degenen die aan een ander vak hebben gewerkt tijdens de V4-top 

20, unaniem positief zijn. 15% van hen vond het project leerzaam, verrijkend en effectief. Daarnaast 

geeft 69% van hen aan dat ze het prima en voor herhaling vatbaar vonden. 

Anderzijds zien we dat degenen die deelnamen aan een masterclass, minder positief zijn dan de 

leerlingen die aan een ander vak gewerkt hebben. Van hen geeft 50% aan dat ze de V4-top 20 

onhandig vonden en dat het gedoe opleverde.  

Voorzichtig concluderen we hieruit dat leerlingen het prettiger vinden om aan een ander vak te 

werken in hun 'vrije' tijd dan om extra cursussen te volgen. Onze nulhypothese verwerpen we, omdat 

de activiteit wel invloed heeft op de mening over de V4-top 20.  

 
Deelconclusie variabele 1  

Onze hypothese bij deze variabele is: er is sprake van differentiatie op het JFC.  

Een voorbeeld van differentiatie in de praktijk is Rooster op Maat. We concluderen dat er in VWO 4 

regelmatiger sprake van differentiatie door Rooster op Maat is, dan in VWO 6. Daarnaast wordt 

Rooster op Maat in VWO 5 het meest misbruikt. In V6 wordt Rooster op Maat vooral gebruikt om aan 

een ander vak te werken. In dit leerjaar wordt er wel weinig tijd besteed aan het uitbreiden van 

vaardigheden op andere gebieden. (Denk hierbij aan het volgen van een extra vak). In VWO 4 wordt 

Rooster op Maat regelmatiger gebruikt dan in VWO 6.  

Leraren maken volgens leerlingen vooral in VWO 5 en VWO 6 onderscheid tussen de leerlingen. In 

VWO 4 liggen deze percentages relatief gezien lager.  

  

Wat heb je gedaan tijdens de V4-top 20? Mening over V4-top 
20        

  X  A B C C Eindtotaal 

  
     

  

Ik heb gewerkt aan een ander vak 15% 15% 0% 69% 0% 100% 
Ik heb niets gedaan tijdens de lessen die ik 
niet bijwoonde 0% 0% 20% 40% 40% 100% 
Ik volgde een masterclass aan een 
universiteit 50% 0% 50% 0% 0% 100% 

Ik zat niet in de V4-top 20 95% 0% 0% 2% 3% 100% 

Eindtotaal 85% 1% 1% 9% 4% 100% 

Figuur 8 
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Uit onze gegevens is ook gebleken dat leerlingen niet unaniem positief zijn als het gaat om de vorm 

van differentiatie, de V4-top 20, die vorig jaar van start is gegaan. De V4-top 20 leek verder meer weg 

te hebben van Rooster op Maat, omdat de meeste leerlingen hebben aangegeven aan een ander vak 

gewerkt te hebben. Leerlingen die aan een ander vak gewerkt hebben, zijn doorgaans positiever over 

de V4-top 20 dan leerlingen die bijvoorbeeld een masterclass volgden. 

Als we kijken naar de resultaten van de leerlingenenquête kunnen we de hypothese aannemen. Er 

wordt in de praktijk op verschillende manieren gedifferentieerd onderwijs geboden aan leerlingen in 

de bovenbouw van het VWO. 

 

2. Excellente docenten 
Hypothese: het JFC heeft excellente docenten. 

  
Vertrouwen uitstralen 

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst zien we in figuur 9 dat 45% van de leerlingen aangeeft dat driekwart tot bijna alle leraren 

vertrouwen naar hen uitstraalt, dit is het meest gekozen antwoord. We zien dat 12% van de 

leerlingen aangeeft dat minder dan de helft van de docenten vertrouwen naar hun uitstraalt. In 

totaal geeft de overige 88% aan dat meer dan de helft van de leraren vertrouwen naar hen uitstraalt. 

Er is 34% die aangeeft dat de helft tot driekwart van de docenten vertrouwen naar hen uitstraalt.  

We vragen ons af hoe deze percentages verdeeld zijn over de verschillende leerjaren en daarom 

maken we een kruistabel met als afhankelijke variabele het leerjaar en als onafhankelijke variabele 

de vraag: ‘Hoeveel procent van jouw leraren stralen vertrouwen naar je uit?’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

% van leraren dat vertrouwen uitstraalt 
Leerjaar        

  
 

VWO 4 
VWO 

5 
VWO 

6 Eindtotaal 

0-25% (geen leraar) 
 

75% 25% 0% 100% 

100% (alle leraren) 
 

19% 25% 56% 100% 

26-50% 
 

59% 18% 24% 100% 

51-75% 
 

33% 36% 29% 100% 

76-99%  
 

29% 34% 37% 100% 

Eindtotaal   33% 32% 34% 100% 

Figuur 10 

Figuur 9 
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De nulhypothese bij figuur 10 luidt: er is geen verband tussen leerjaar en de mate waarin leraren, 

volgens leerlingen, vertrouwen uitstralen. 

Wat hier opvalt, is dat elke leerling uit VWO 6 aangeeft dat minimaal 25% van hun leraren 

vertrouwen naar ze uitstraalt. Hierin zijn ze sterk ondervertegenwoordigd, wat positief is. 

Vertrouwen is namelijk een kenmerk van een excellente leraar. VWO 4 is bij dit antwoord 

oververtegenwoordigd met 75%.  

Verder is V6 sterk oververtegenwoordigd bij 'alle leraren' (100%). Van de groep die aangeeft dat al 

hun leraren vertrouwen uitstraalt, komt de meerderheid uit VWO 6 (56%). Bij 26-50% is VWO 4 sterk 

oververtegenwoordigd. Van de leerlingen die dit antwoord hebben gekozen komt 59% uit VWO 4.  

Onze nulhypothese verwerpen we, omdat er wel een verband is tussen leerjaar en de mate waarin 

leraren vertrouwen uitstralen. In VWO 6 wordt er meer vertrouwen naar leerlingen geuit dan in VWO 

4 en VWO 5.  

Onze nulhypothese is dat er geen verband is tussen het gebruikmaken van Rooster op Maat en 

vertrouwen dat wordt uitgestraald. 

  
Hoeveel procent van jouw leraren straalt vertrouwen 
naar je uit?  

 
Maak je gebruik van Rooster op Maat?  

0-25% (geen 
leraar) 

100% (alle 
leraren) 

26-
50% 

51-
75% 

76-
99%  Eindtotaal 

   
     

  
 Ik maak nooit gebruik van Rooster op Maat 1% 9% 10% 33% 46% 100% 

 Ja, af en toe gebruik ik Rooster op Maat. (1 à 
2 keer per week) 6% 18% 18% 24% 35% 100% 

 Ja, ik maak er veel gebruik van. (3 of meer 
keer per week) 25% 0% 0% 50% 25% 100% 

 Ja, maar niet regelmatig. (minder dan 1 keer 
per week) 0% 0% 0% 71% 29% 100% 

 Eindtotaal 2% 9% 10% 34% 44% 100% 
       

     Figuur 11 

In figuur 11 zien we dat leerlingen die veel gebruikmaken van Rooster op Maat (3 of meer keer per 

week), ook in hoge mate voelen dat ze vertrouwd worden door hun leraren. Daar scoort deze groep 

namelijk met 50% en 25%. Leraren durven deze leerlingen dus de verantwoordelijkheid te geven.  

Wat ook opvalt bij dezelfde categorie, is dat 25% van hen aangeeft dat weinig leraren (0-25%) 

vertrouwen naar hen uitstraalt. Verder zien we dat leerlingen die nooit gebruikmaken van Rooster op 

Maat, ook vertrouwd worden door hun leraren. 46% van geeft aan dat 76-99% van hun leraren 

vertrouwen naar hen uitstraalt. Er lijkt dus geen duidelijk verband te zijn tussen gebruikmaken van 

Rooster op Maat en vertrouwen dat wordt uitgestraald. Daarom nemen we hier onze nulhypothese 

aan.  

 

 

 



31 
 

Oog hebben voor het individu  

 

    Figuur 12 

In figuur 12 is te zien dat 47% van de respondenten aangeeft dat minder dan de helft van de leraren 

oog heeft voor het individu. De overige 53% geeft aan dat meer dan de helft van de leraren oog heeft 

voor het individu. We vragen ons af of er verschillen zijn tussen de leerjaren en bekijken daarom de 

volgende kruistabel.  

  

De nulhypothese bij figuur 13 luidt: er is geen verband tussen leerjaar en het percentage leraren dat 

volgens leerlingen oog voor individuen heeft.  

Alle leerlingen die hebben aangegeven dat 100% van hun leraren oog voor hen als individu hebben, 

zitten in VWO 6 (100%). Daarnaast is VWO 6 oververtegenwoordigd bij het antwoord 76-100% (46%). 

Verder is VWO 4 ver oververtegenwoordigd bij de 0-24% (63%). Bij hetzelfde antwoord is VWO 6 juist 

ondervertegenwoordigd met 16%.  

In VWO 5 is er geen sprake van een duidelijke onder- of oververtegenwoordiging. De percentages 

komen daar redelijk overeen met de 32% die uit VWO 5 de enquête heeft ingevuld. Er zijn geen 

opvallende uitschieters, behalve dat 0% heeft aangegeven dat 100% van de leraren oog heeft voor 

het individu. Bij VWO 4 is dit hetzelfde. Bij 26-50% is VWO 4 sterk oververtegenwoordigd. Van de 

leerlingen die dit antwoord hebben gekozen komt 59% uit VWO 4. 

Het lijkt dus zo te zijn dat hoe hoger het leerjaar is hoe meer er, volgens de leerling, oog is voor het 

individu. Daarom verwerpen we onze nulhypothese.  

 

 

 

 

 

Figuur 13 

Hoeveel procent van jouw leraren heeft 
ook oog voor jou als individu? Leerjaar         
  

 
VWO 4 VWO 5 VWO 6 Eindtotaal 

0-24% 
 

63% 21% 16% 100% 
100% (alle leraren) 

 
0% 0% 100% 100% 

25-50% 
 

36% 31% 33% 100% 
51-75% 

 
29% 39% 31% 100% 

76-100% 
 

22% 32% 46% 100% 
Eindtotaal   33% 32% 34% 100% 



32 
 

Deelconclusie variabele 2 

De hypothese bij deze variabele is: het JFC heeft excellente docenten.  

Een kenmerk van een excellente leraar, is dat hij of zij vertrouwen uitstraalt naar de leerling toe. We 

zien dat dit in VWO 6 relatief gezien meer gebeurt dan in VWO 4 en VWO 5. In VWO 6 is er relatief 

ook meer oog voor het individu dan in VWO 4 en VWO 5. Verder zien we dat wanneer leraren 

Rooster op Maat gebruiken, ze ook het gevoel hebben dat hun leraren vertrouwen naar ze uitstralen. 

We nemen onze hypothese op dit gebied aan. We zien namelijk dat er volgens leerlingen vertrouwen 

uitgestraald wordt en er oog is voor het individu. De mate waarin dit gebeurt, verschilt wel per 

leerjaar.  

3. Samenwerking  
De variabele samenwerking komt niet aan bod in de enquête voor leerlingen.  

4. Visie 
Hypothese: het JFC heeft een visie op excellentie en leeft deze ook na.  

 

 

      Figuur 14 

 

Er zijn weinig leraren die vooral negativiteit uitstralen, blijkt uit deze vraag. Dat is positief, omdat 

positiviteit de belangrijkste pijler is van de visie die het JFC heeft en wil uitdragen. Verder is het 

grootste deel van de leraren, volgens de leerling, vaak of soms positief. (36% en 35%) Slechts 4% van 

de leerlingen geeft aan dat ze vinden dat leraren vaak negatief zijn.  

 

Deelconclusie variabele 4 

De hypothese bij deze variabele is: Het JFC heeft een visie op excellentie en leeft deze ook na. Er is 

inderdaad sprake van een visie op excellentie. Er is een concreet plan opgesteld voor excellerende 

leerlingen. Positiviteit is hier de belangrijkste pijler van. In de praktijk komt deze ook duidelijk terug. 

Het grootste deel van de leraren is, volgens de leerling, vaak of soms positief. We nemen de 

hypothese op dit gebied daarom aan.  
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5. Meer aanbod dan wettelijk curriculum  
Hypothese: op het JFC zijn er verschillende vormen van extra aanbod naast het wettelijke 

curriculum.  

Leerlingenpanels 

 

Bij dit onderdeel maken we geen onderscheid tussen de verschillende leerjaren. Allereerst zijn we 

benieuwd of leerlingen weten wat de leerlingenpanels doen. Daarom kijken we naar de 

enquêtevraag: ‘Weet jij wat het leerlingenpanel doet?’. De resultaten zijn zichtbaar in figuur 15.  

 

    Figuur 15 

We zien dat 45% van de leerlingen wel eens van het leerlingenpanel heeft gehoord maar geen idee 

heeft wat leerlingenpanels doen. Nog eens een vergelijkbaar aantal leerlingen weet ongeveer wat de 

leerlingenpanels doen. Daarnaast is er nog 7% die geen idee heeft wat het leerlingenpanel is en 6% is 

goed op de hoogte van de activiteiten van leerlingenpanels. 

 

Er zijn dus vrijwel geen leerlingen die goed weten wat leerlingenpanels doen. Daarnaast weten wel 

vrijwel alle respondenten wat het leerlingenpanel is (93%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit figuur 16 blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (51%) denkt dat leerlingenpanels niet 

erg veel invloed hebben. Daarbij vertegenwoordigt 21% de mening dat leerlingenpanels weinig in te 

brengen hebben. Slechts 10% van de respondenten geeft aan dat zij denken dat leerlingenpanels 

redelijk veel of grote invloed hebben op het beleid van het JFC.  

 

Dit terwijl leerlingenpanels wel degelijk invloed hebben op het beleid van het JFC, zo bleek uit het 

gesprek dat we voerden met mevrouw Ruitenberg. Hier is er dus een verschil in het beeld dat 

leerlingen hebben van de invloed van leerlingenpanels en de werkelijkheid. In werkelijkheid hebben 

Figuur 16 
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leerlingenpanels meer invloed dan 72% van de respondenten denkt. 

 

De nulhypothese bij de kruistabel in figuur 17 is: De mate waarin leerlingen weten wat 

leerlingenpanels doen heeft geen invloed op de mate waarin deze leerlingen denken dat 

leerlingenpanels invloed hebben op het beleid van het JFC.  

  

 

Uit figuur 17 blijkt dat leerlingen die zeggen ongeveer te weten wat leerlingenpanels doen, sterk 

ondervertegenwoordigd zijn bij de groep die aangeeft dat de invloed van het leerlingenpanel op het 

beleid van het JFC groot is (0%). Aangezien 42% van de respondenten ongeveer weet wat 

leerlingenpanels doen, is dit een belangrijk punt. 

Daarnaast staat wel dat relatief veel van deze leerlingen aangeeft dat het leerlingenpanel redelijk 

veel invloed heeft (60%). Ze zijn dus niet zo uitgesproken als mevrouw Ruitenberg maar toch nog een 

relatief groot deel van de leerlingen die ongeveer weet wat leerlingenpanels doen, denkt dat 

leerlingenpanels een redelijk grote invloed hebben op het beleid op het JFC. Dit weegt voor een 

redelijk deel tegen elkaar op.  

Leerlingen die goed weten wat leerlingenpanels doen zijn de enigen die, net als mevrouw 

Ruitenberg, zeggen dat leerlingenpanels grote invloed hebben op het beleid op het JFC (100%). 

Leerlingen die goed op de hoogte zijn van de activiteiten van leerlingenpanels hebben ook een 

correct beeld van de invloed die zij hebben.  

Wanneer leerlingen niet goed weten wat leerlingenpanels zijn of wat ze doen dan geven ze ook niet 

aan dat hun invloed groot is. Leerlingen die geen idee hebben wat leerlingenpanels zijn ofwel geen 

idee hebben wat hun activiteiten zijn, zijn oververtegenwoordigd met respectievelijk 24% en 70% bij 

het antwoord ‘Ik weet niet wat leerlingenpanels doen’ op de vraag of de invloed van leerlingenpanels 

groot is.  

Figuur 17 

 

Weet jij wat het 
leerlingenpanel doet?  

   Denk jij dat leerlingenpanels 
invloed hebben op het beleid 
op het JFC?  

Ik heb geen 
idee wat dat is 

Ik weet goed 
wat zij doen 

Ik weet ongeveer 
wat ze doen 

Wel eens van 
gehoord, geen 
idee wat ze doen Eindtotaal 

 
0% 0% 50% 50% 100% 

Ik weet niet wat 
leerlingenpanels doen 24% 0% 6% 70% 100% 

Ja, hun invloed is groot 0% 100% 0% 0% 100% 
Ja, ze hebben invloed, maar 
niet erg veel 2% 12% 49% 36% 100% 
Ja, ze hebben redelijk veel 
invloed 7% 0% 60% 33% 100% 
Nee, leerlingenpanels hebben 
weinig in te brengen 3% 0% 51% 46% 100% 

Eindtotaal 7% 6% 42% 44% 100% 
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Leerlingen die goed weten wat de activiteiten van leerlingenpanels zijn geven ook aan dat hun 

invloed groot is. Van de leerlingen die ongeveer weten wat leerlingenpanels doen zegt niemand dat 

leerlingenpanels een grote invloed hebben. Deze leerlingen geven relatief vaker aan dat 

leerlingenpanels redelijk grote invloed hebben. Omdat er wel verschillen zijn tussen de mate waarin 

leerlingen op de hoogte zijn van de activiteiten van leerlingenpanels en de mate waarin zij zeggen dat 

de invloed van leerlingenpanels groot is, verwerpen wij de nulhypothese. 

 

Overig extra aanbod 

Het JFC biedt op verschillende manieren extra aanbod aan voor leerlingen in de bovenbouw van het 

VWO. Om te kunnen zeggen in hoeverre leerlingen hier mee bekend zijn bekijken we de resultaten 

van de vraag ‘Met welke van de volgende vormen van extra aanbod ben je bekend?’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien in figuur 18 dat bijna alle leerlingen (90-100%) bekend zijn met Cambridge English, 

Technasium, Gymnasium en Filosofie. Deze vormen van extra aanbod zijn duidelijk goed bekend 

onder leerlingen in de bovenbouw van het VWO. Spaans en Rooster op Maat zijn ook behoorlijk 

bekend: 70-90% van de respondenten weet hier van. Daarnaast zijn er nog drie vormen die redelijk 

bekend zijn en dat zijn de olympiades, DELF Frans en de debatgroep. Deze vormen van extra aanbod 

zijn bij 50-70% van de respondenten bekend. Het Pramiënprogramm staat duidelijk onderaan de lijst, 

slechts 3% van de respondenten is hiermee bekend.  

Hieruit maken we op dat in elk geval het Pramiënprogramm zeker meer bekendheid onder de 

leerlingen kan gebruiken. 97% van de respondenten is hier niet mee bekend en dit kan een 

misgelopen kans zijn. Wanneer leerlingen zich niet bewust zijn van de aanwezigheid van extra 

aanbod zullen ze er ook geen gebruik van maken. 

Daarnaast kunnen ook de olympiades, DELF Frans en de debatgroep wel wat meer bekendheid 

gebruiken. Zij zijn bekend bij respectievelijk 67, 63 en 60 procent van de respondenten. 20% van de 

respondenten is niet bekend met Rooster op Maat. Hier is ook nog winst te halen, want hier kunnen 

Figuur 18 



36 
 

leerlingen op elk moment mee starten. Dit is niet zoals Spaans een vak dat je kunt kiezen als je je 

vakkenpakket samenstelt. Een leerling kan ook in VWO 6 nog beginnen met Rooster op Maat. Dit 

gaat een stuk moeilijker bij vakken waar de leerlingen ook Centraal Examen in moet doen.  

 

Deelconclusie variabele 5 

De hypothese bij deze variabele luidt: op het JFC zijn er verschillende vormen van extra aanbod naast 

het wettelijke curriculum.  

We zien dat er op sommige vlakken verschillen zijn tussen het beeld dat leerlingen hebben van het 

extra aanbod en de werkelijkheid. Zo zijn niet alle vormen van extra aanbod goed bekend bij 

leerlingen. Het Pramiënprogramm, de debatgroep, DELF Frans en de olympiades zouden meer 

bekendheid kunnen verwerven en zo misschien ook wel meer deelnemers.  

Daarnaast zijn leerlingen niet goed op de hoogte van de invloed die het leerlingenpanel heeft. In 

werkelijkheid heeft het leerlingenpanel meer invloed dan 72% van de respondenten denkt. Het is een 

vorm van extra aanbod waarvan leerlingen niet goed weten hoeveel invloed het in werkelijkheid 

heeft. 45% van de respondenten geeft zelf ook aan niet goed te weten wat het leerlingenpanel doet. 

42% denkt wel ongeveer te weten wat het leerlingenpanel doet maar een groot deel daarvan weet 

dus niet hoe groot de invloed daarvan is. Daarnaast heeft 7% van de respondenten geen idee wat het 

leerlingenpanel is. 

Daarom nemen we wat betreft de leerlingenenquête de hypothese ‘op het JFC zijn er verschillende 

vormen van extra aanbod naast het wettelijke curriculum’ van deze variabele aan. Kanttekening 

hierbij is wel dat het beeld van leerlingen van het extra aanbod niet altijd juist is.  

6. Ambitieus en stimulerend klimaat 
Hypothese: op het JFC heerst een ambitieus en stimulerend klimaat.  

De studieruimte 

  

De nulhypothese bij de kruistabel in figuur 19 is: Er is geen verschil tussen de leerjaren als we kijken 

naar of leerlingen naar een studieruimte gaan als ze een studie-uur hebben.  

 

Uit de tabel blijkt dat leerlingen uit VWO 5 oververtegenwoordigd zijn bij de antwoorden ‘soms’ en 

‘bijna nooit’, en een beetje ondervertegenwoordigd zijn bij ‘meestal’. Bij ‘altijd’ en ‘nooit’ zien we 

  In welk leerjaar zit je?     
Als je een studie-uur (ingeroosterd tussenuur) 
hebt, ga je dan naar een studieruimte om aan je 
schoolwerk te werken? VWO 4 VWO 5 VWO 6 

 

Eindtotaal 

Altijd 43% 31% 26%  100% 

Meestal 20% 28% 52%  100% 

Soms 10% 60% 30%  100% 

Bijna nooit 0% 50% 50%  100% 

Nooit 67% 33% 0%  100% 

Eindtotaal 33% 32% 34%  100% 

Figuur 19 
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geen afwijking. Deze leerlingen zijn eerder geneigd om niet te gaan dan dat ze wel gaan, omdat ze 

vooral vertegenwoordigd zijn bij de antwoord categorieën ‘soms’ en ‘bijna nooit’.  

In VWO 4 en 6 zien we geen duidelijk patroon. Leerlingen uit VWO 4 zijn zowel 

oververtegenwoordigd bij ‘altijd’ als bij ‘nooit’, bij de andere categorieën zijn ze 

ondervertegenwoordigd. We zien dus dat relatief veel van deze leerlingen een duidelijke keuze 

maakt: ze gaan of altijd of nooit. Ze kiezen er minder vaak voor om onregelmatig te gaan dan 

leerlingen uit VWO 5. Merk hierbij wel op dat tegenover een sterke oververtegenwoordiging van 

VWO 4 leerlingen bij ‘nooit’ een sterke ondervertegenwoordiging staat bij ‘bijna nooit’. 

Leerlingen uit VWO 6 gedragen zich juist het omgekeerde vergeleken met VWO 4 leerlingen. Waar 

VWO 4 oververtegenwoordigd was bij ‘altijd’ en ‘nooit’ zijn VWO 6 leerlingen hier juist 

ondervertegenwoordigd. Je zou kunnen zeggen dat zij juist wispelturiger zijn. Ze kiezen niet altijd 

hetzelfde wat betreft een studie-uur. Relatief veel van deze leerlingen kiezen er voor om ‘meestal’ of 

‘bijna nooit’ te gaan. Ze zijn minder uitgesproken dan VWO 4 leerlingen.  

We concluderen hieruit dat VWO 5 leerlingen zich het minst goed aan de regels houden wat betreft 

het gaan naar de studieruimte als ze een ingeroosterd tussenuur hebben. In VWO 6 zijn er relatief 

veel leerlingen incidenteel in de studieruimte, ze kiezen niet altijd voor dezelfde invulling van hun 

studie-uur. In VWO 4 zijn de leerlingen het meest consequent: relatief veel leerlingen kiezen er voor 

om óf ‘altijd’ naar de studieruimte te gaan, óf ‘nooit’.  

De nulhypothese kan verworpen worden, er is wel verschil tussen de leerjaren en de mate waarin 

leerlingen naar een studieruimte gaan als ze een studie-uur hebben.  

Leerlingen uit VWO 5 kiezen er relatief vaker voor om niet te gaan dan leerlingen uit VWO 4 en 6.  

 

Als er (onverwacht) een les uitvalt, ga je 

dan naar een studieruimte om te werken 

aan school? In welk leerjaar 
zit je?    

 
  

 

VWO 
4 

VWO 
5 

VWO 
6 Eindtotaal       

Altijd 
 

17% 28% 56% 100% 

Meestal 
 

22% 31% 45% 100% 

Soms 
 

52% 29% 19% 100% 

Bijna nooit 
 

48% 38% 14% 100% 

Nooit 
 

29% 57% 14% 100% 

Eindtotaal   33% 32% 34% 100% 
    Figuur 20 

De nulhypothese bij de kruistabel in figuur 20 is: Er is geen verschil tussen de leerjaren wat betreft 

het wel of niet gaan naar een studieruimte in een tussenuur. 

We zien dat leerlingen uit VWO 4 ondervertegenwoordigd zijn bij de antwoord categorieën ‘altijd’ en 

‘meestal’. Ze zijn oververtegenwoordigd bij de antwoorden ‘soms’ en ‘bijna nooit’. Leerlingen uit 

VWO 5 zijn ondervertegenwoordigd bij ‘altijd’ en oververtegenwoordigd bij ‘bijna nooit’ en ’nooit’. 

Relatief weinig van deze leerlingen zou naar de studieruimte gaan vergeleken met leerlingen uit VWO 

4.  
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Dit staat in contrast met wat leerlingen uit VWO 6 aangeven te doen als er een les uitvalt. Zij zijn 

duidelijk oververtegenwoordigd bij ‘altijd’ en ‘meestal’ en duidelijk ondervertegenwoordigd bij de 

andere 3 antwoorden.  

De nulhypothese wordt verworpen. Relatief veel leerlingen uit VWO 6 kiezen er vrijwillig voor om 

naar een studieruimte te gaan bij een tussenuur, terwijl relatief weinig leerlingen uit VWO 4 en 5 dit 

doen. Daaruit concluderen we dat er onder leerlingen uit VWO 6 een meer stimulerend klimaat 

heerst dan onder leerlingen uit VWO 4 en 5.  

 

Mate waarin leerlingen worden uitgedaagd 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de responses zichtbaar in figuur 21 blijkt dat 75% van de respondenten zich redelijk tot behoorlijk 

uitgedaagd voelt. 18% van de leerlingen voelt zich nauwelijks uitgedaagd. De meest extreme 

antwoorden hebben de minste respons gekregen. 4% van de leerlingen voelt zich maximaal 

uitgedaagd, 2% voelt zich niet uitgedaagd. 

We kunnen concluderen dat de meeste leerlingen (75%) zich behoorlijk of redelijk uitgedaagd voelt. 

Wanneer leerlingen zich uitgedaagd voelen is er sprake van een stimulerend klimaat en uit deze 

vraag blijkt dat dit redelijk aanwezig is. 

De nulhypothese bij de tabel in figuur 22 is: er is geen verschil wat betreft leerjaar en de mate waarin 

leerlingen zich op het JFC uitgedaagd voelen.  

  
In welk leerjaar zit je?        

Daagt het JFC jou uit?  VWO 4 VWO 5 VWO 6 Eindtotaal 

  
   

  

Ja, ik word maximaal uitgedaagd 43% 14% 43% 100% 

Ja, ik word behoorlijk uitgedaagd 35% 30% 35% 100% 

Ja, ik word redelijk uitgedaagd 29% 35% 35% 100% 

Ik word nauwelijks uitgedaagd 33% 37% 30% 100% 

Ik word niet uitgedaagd 75% 25% 0% 100% 

Eindtotaal 33% 32% 34% 100% 
    Figuur 22 

We zien dat leerlingen uit VWO 4 zowel oververtegenwoordigd zijn bij het antwoord ‘Ik word 

maximaal uitgedaagd’ als bij het antwoord ‘ik word niet uitgedaagd’. Bij deze laatste is de 

oververtegenwoordiging wel duidelijk sterker dan bij de maximale mate van uitdaging.  

Figuur 21 
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In VWO 5 zien we dat leerlingen ondervertegenwoordigd zijn bij ‘maximaal uitgedaagd’ en ‘niet 

uitgedaagd’. Daarnaast zijn ze licht oververtegenwoordigd bij ‘nauwelijks uitgedaagd’. 

Relatief veel leerlingen uit VWO 6 voelen zich maximaal uitgedaagd. Samen met 0% van deze 

leerlingen die zich niet uitgedaagd voelt kunnen we stellen dat deze leerlingen zich meer uitgedaagd 

voelen dan leerlingen uit VWO 4 en 5. De nulhypothese wordt dus verworpen, we zien wel verschil 

tussen leerlingen uit verschillende leerjaren. Van een ambitieus en stimulerend klimaat is meer 

sprake onder VWO 6 leerlingen dan onder leerlingen uit VWO 4 en 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de vraag ‘Haal jij het maximale uit jezelf op school?’ beantwoorde iets meer dan de helft (54%) 

van de leerlingen dat ze dit meestal doen. Verder zien we in figuur 23 dat 13% van de leerlingen altijd 

het maximale uit zichzelf haalt op school. Van de respondenten haalt 10% nooit of bijna nooit het 

maximale uit zichzelf. Dit is een relatief laag getal.  

We concluderen dat iets meer dan 2/3 van de leerlingen (67%) altijd of meestal het maximale uit 

zichzelf haalt. Dit betekent dat er een stimulerend klimaat heerst onder de leerlingen. 

 

  
In welk leerjaar zit je?        

Haal jij het maximale uit jezelf? VWO 4 VWO 5 VWO 6 Eindtotaal 

  
   

  

Ja, altijd 36% 18% 45% 100% 

Meestal 36% 33% 30% 100% 

Soms 25% 38% 38% 100% 

Bijna nooit 36% 36% 29% 100% 

Nooit 33% 33% 33% 100% 

Eindtotaal 33% 32% 34% 100% 
     Figuur 24 

De nulhypothese bij deze kruistabel in figuur 24 is: ‘Het leerjaar heeft geen invloed op de mate 

waarin leerlingen het maximale uit zichzelf halen’.  

We zien dat leerlingen uit VWO 4 ondervertegenwoordigd zijn bij het antwoord ‘soms’. Leerlingen uit 

VWO 5 zijn ondervertegenwoordigd bij het antwoord ‘ja, altijd’ en oververtegenwoordigd bij het 

antwoord ‘soms’. Relatief veel leerlingen uit VWO 6 halen altijd het maximale uit zichzelf. Verder is er 

bij hen geen ondervertegenwoordiging zichtbaar.  

Figuur 23 
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Hieruit concluderen we dat we de nulhypothese kunnen verwerpen. Relatief veel leerlingen uit VWO 

6 halen altijd het maximale uit zichzelf, waar tegen over staat dat relatief weinig leerlingen uit VWO 5 

dit doen. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat er in VWO 6 een meer ambitieus en 

stimulerend klimaat heerst dan in VWO 5.  

Deelconclusie variabele 6 

 

De hypothese ‘Op het JFC heerst een ambitieus en stimulerend klimaat’ kunnen wij voor de 

resultaten uit de leerlingenenquête aannemen. We zien wel dat er verschillen zijn tussen de 

leerjaren. Duidelijk relatief veel leerlingen uit VWO 6 gaan op vrijwillige basis naar een studieruimte 

als ze een tussenuur hebben dan leerlingen uit VWO 4 en 5.  

We zien het stimulerende en ambitieuze klimaat in VWO 5 minder goed dan in de VWO 4 en 6. 

Relatief veel van deze leerlingen kiest er voor om niet naar een studieruimte te gaan in een uur dat 

hier wel voor bedoeld is dan leerlingen uit VWO 4 en 6. De hypothese kunnen we dus aannemen 

over het geheel genomen maar het klimaat ontbreekt deels op VWO 5. Daarnaast is een ambitieus 

en stimulerend klimaat in VWO 6 sterker aanwezig dan in VWO 4.  
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Enquête onder leraren  
Op onderstaande enquête hebben wij 23 ingevulde enquêtes ontvangen. Dit betekent dat 35% van de 

leraren die de enquête ontving, deze heeft ingevuld. Wederom hebben we oververtegenwoordigde 

percentages rood gemarkeerd, en ondervertegenwoordigde percentages blauw.  

 

1. Differentiatie 
Hypothese: er is sprake van differentiatie op het JFC.  

VWO 4 – top 20  

De heer Brouwer was erg positief over de V4 – top 20, we zijn benieuwd of leraren het net zo positief 

hebben ervaren. Daarom kijken we naar de vraag ‘Hoe kijkt u terug op de V4 top 20?’. 

 

 

 

 

 

 

 

We zien in figuur 25 de resultaten van de enquêtevraag 'Hoe kijkt u terug op de V4-top 20?’. Het 

merendeel van de leraren heeft niets met de top 20 te maken gehad, want 74% van de respondenten 

koos als antwoord ‘Ik weet niet wat de V4-top 20 is en/of heb er niet mee te maken gehad’. Wat bij 

de overige 26% opvalt, is dat van deze leraren er geen is met een negatieve ervaring. De 

antwoordmogelijkheden 'Onhandig, het leverde gedoe op' en 'Prima, maar niet voor herhaling 

vatbaar' zijn allebei door 0% van de respondenten beantwoord. Leraren die ermee te maken hebben 

gehad zijn dus unaniem positief over de V4-top 20.  

Differentiëren in de les 

Hierover hebben we verschillende vragen in de lerarenenquête gesteld. We willen ze allemaal apart 

bekijken en kijken dan ook naar de verschillen in resultaten.  

We vragen ons af in hoeverre leraren differentiëren in de lessen. Er zullen misschien verschillen 

zitten tussen de vakken en daarom maken we ook een kruistabel. Als afhankelijke variabele kiezen 

we de vakgroep waarin les gegeven wordt en als onafhankelijke de vraag ‘In hoeverre past u 

differentiatie toe in de lessen?’ 

 

 

  

 

 

Figuur 25 

Figuur 26 
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In figuur 26 is zichtbaar dat de meeste respondenten (57%) soms differentiëren in de lessen, 26% 

differentieert meestal, 13% altijd en 4% bijna nooit. Er is geen leraar die nooit differentieert, dit 

antwoord is door 0% van de respondenten gekozen. Hieruit maken we op dat bijna alle 

respondenten(96%) wel eens differentiëren in hun lessen.  

 

 

 

 

 

 

We hebben de vakken ingedeeld bij alfa, bèta of gamma omdat we geen conclusies kunnen trekken 

als we de vakken allemaal apart bekijken. De resultaten waren te divers om verbanden te leggen. 

In figuur 27 zien we dat de gammavakken ondervertegenwoordigd zijn bij het antwoord 'altijd' op de 

vraag 'In hoeverre past u differentiatie (=onderscheid maken tussen leerlingen) toe in de lessen?'. De 

vakgroep gamma is oververtegenwoordigd bij het antwoord 'bijna nooit'. Dit is bovendien de enige 

vakgroep waarin dit antwoord gegeven is.  

Daarnaast zien we dat leraren die een bètavak geven, oververtegenwoordigd zijn bij het antwoord 

'altijd'. 13% van de leraren geeft dit vak, maar van iedereen die het antwoord 'altijd' gaf is een derde 

bètaleraar.  

De leraren die een alfavak geven zijn oververtegenwoordigd bij het antwoord 'meestal'. Dit is echter 

wel een kleine oververtegenwoordiging (7%) in vergelijking met de oververtegenwoordiging van 

bètaleraren bij het antwoord 'meestal' (20%). Daarbij zien we dat de alfaleraren 

ondervertegenwoordigd zijn bij 'altijd' en bètaleraren bij 'meestal' wat tegen elkaar opweegt.  

Bij zowel alfa- als bètaleraren is er in de categorie 'altijd' en 'meestal' ook een 

ondervertegenwoordiging te zien. Bij de bètavakgroep betreft dit het antwoord 'meestal' en bij de 

alfavakgroep 'altijd'. Dit zorgt ervoor dat de oververtegenwoordiging minder significant is.  

We concluderen daarom uit figuur 27 dat er in de gammavakken relatief weinig gedifferentieerd 

wordt in de lessen, waar dit bij de alfa- en bètavakken juist relatief veel gebeurt.  

  

 
Vakgroep 

    Mate van differentiatie Alfa Bèta Gamma Eindtotaal 

Altijd 33% 33% 33% 100% 
 Meestal 50% 0% 50% 100% 
 Soms 46% 15% 38% 100% 
 Bijna nooit 0% 0% 100% 100% 
 

      Eindtotaal 43% 13% 43% 100% 
 Figuur 27 
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We willen ook bekijken in hoeverre leraren onderscheid maken in de lessen door de een extra uitleg 

te geven en de ander extra opdrachten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit figuur 28 blijkt dat 96% van de leraren wel eens op deze manier differentieert in de lessen. Dit 

bleek ook uit de vraag ‘In hoeverre past u differentiatie (=onderscheid maken tussen leerlingen) toe 

in de lessen?’. Wel zien we dat er nu minder leraren zijn die antwoordmogelijkheid ‘altijd’ kozen. Dit 

is nu 5% terwijl het bij de andere vraag 13% was. Het is interessant om te kijken bij welke vakken het 

meeste op deze manier gedifferentieerd wordt.  

Daarom maken we een kruistabel met als afhankelijke variabele de vakgroep waarin de leraar les 

geeft en als onafhankelijke variabele kiezen we de vraag ‘Maakt u onderscheid tussen leerlingen door 

de een extra opdrachten te geven en de ander juist extra uitleg?’. De nulhypothese bij de kruistabel 

in figuur 29 luidt als volgt: ‘Er is geen verschil tussen de vakgroepen wat betreft de mate waarin zij 

onderscheid maken tussen leerlingen door de een extra opdrachten te geven en de ander juist extra 

uitleg’.  

 

 

 

 

 

 

 

Leraren die lesgeven in de gammavakgroep zijn oververtegenwoordigd bij het antwoord ‘bijna nooit’. 

Zij zijn de enige vakgroep waarin dit antwoord gekozen is. Bij de alfavakken is zijn de antwoorden 

‘altijd’ en ‘meestal’ oververtegenwoordigd. Daarnaast zien we dat bètaleraren unaniem 

antwoordden met ‘soms’ op deze vraag.  

In de gammavakken wordt relatief het minste onderscheid gemaakt in de lessen door de ene leerling 

extra uitleg en de andere leerling extra opdrachten te geven. In de alfavakgroep gebeurt dit in 

vergelijking met de andere twee vakgroepen het meeste. De bètaleraren zijn het er unaniem over 

eens dat ze ‘soms’ op deze manier onderscheid maken in de lessen.  

 
Vakgroep 

   Onderscheid maken in de lessen Alfa Bèta Gamma Eindtotaal 

     Altijd 100% 0% 0% 100% 

Meestal 50% 0% 50% 100% 

Soms 36% 27% 36% 100% 

Bijna nooit 0% 0% 100% 100% 

     Eindtotaal 43% 13% 43% 100% 
Figuur 29 

Figuur 28 
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Rooster op Maat 

We bekijken de vraag ‘Hoeveel procent van de leerlingen die Rooster op Maat gebruiken gaan 

volgens u goed om met de verantwoordelijkheid die ze hierdoor krijgen?’.  

 

   Figuur 30 

 In figuur 30 zien we dat 95% van de leraren vindt dat meer dan de helft van de leerlingen (51% of 

meer) goed omgaat met de verantwoordelijkheid die ze krijgen door Rooster op Maat.  

Toch zien we dat 4% van de respondenten vindt dat 0% van de leerlingen goed omgaat met Rooster 

op Maat. Dit is een contrasterend antwoord vergeleken met het aantal leraren dat redelijk tot erg 

positief is over de mate waarin leerlingen goed omgaan met de gegeven verantwoordelijkheid.  

De meeste respondenten (65%) vinden dat 76-99% van de leerlingen goed omgaat met de 

verantwoordelijkheid die ze krijgen door het gebruiken van Rooster op Maat. Neem je dit samen met 

de 13% die kiest voor het antwoord ‘100% van de leerlingen’ dan zien we dat 78% van de leraren 

vindt dat meer dan driekwart van de leerlingen goed omgaat met de verantwoordelijkheid die 

Rooster op Maat hen geeft. 

De mening van leraren over leerlingen die Rooster op Maat gebruiken is gematigd tot zeer positief. 

We zijn benieuwd hoeveel leraren hun leerlingen dan ook het vertrouwen geven om Rooster op 

Maat te gebruiken.  

Daarom bekijken we in figuur 31 de resultaten van de vraag: ‘Geeft u leerlingen het vertrouwen om 

via Rooster op Maat niet aanwezig te zijn in de les als ze hierom vragen?’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 31 
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De meeste respondenten (57%) geven aan dat ze leerlingen meestal de mogelijkheid geven om 

Rooster op Maat te gebruiken als ze hierom vragen. Leerlingen krijgen van 35% van de respondenten 

altijd het vertrouwen om via Rooster op Maat niet in de les te zijn.  

De antwoorden ‘nooit’ en ‘soms’ werden beide gegeven door 4% van de respondenten. Er was 0% 

die koos voor ‘bijna nooit’.  

Uit de vorige vraag bleek dat 95% van de respondenten vindt dat meer dan de helft van de leerlingen 

goed omgaat met de verantwoordelijkheid die ze krijgen door Rooster op Maat. Bij deze 

enquêtevraag zien we dat 92% van de leraren die de enquête invulden, leerlingen daadwerkelijk ook 

‘altijd’ of ‘meestal’ de mogelijkheid geven om Rooster op Maat te gebruiken.  

De meeste leraren geloven dat de meeste leerlingen goed om gaan met Rooster op Maat (95%) en 

dit zien we terug in het aantal leraren dat leerlingen meestal of altijd het vertrouwen geeft om 

Rooster op Maat te gebruiken (92%).  

 

Deelconclusie variabele 1 

De hypothese bij deze variabele was: er is sprake van differentiatie op het JFC.  

Een vorm van differentiatie was de V4-top 20 van vorig jaar. Leraren die hiermee te maken hebben 

gehad waren er unaniem positief over. Daarnaast keken we naar de mate waarin leraren 

differentiëren in de les. We zagen dat 96% van de leraren wel een differentieert in de les, waarvan 

39% dit altijd of meestal doet. Er zijn verschillen zichtbaar tussen de vakgroepen. Bij de 

gammavakken wordt er relatief weinig gedifferentieerd in de lessen, bij de alfa- en bètavakken 

gebeurt dit juist relatief veel. 

We keken ook naar de manier van differentiatie waarbij de leraar de ene leerling extra opdrachten 

geeft en de andere leerling extra uitleg. Daarbij zagen we dat opnieuw 96% van de respondenten dit 

wel eens doet. Ook hier zijn er verschillen tussen de vakgroepen alfa, bèta en gamma. In de 

gammavakken wordt relatief het minste onderscheid gemaakt in de lessen door de ene leerling extra 

uitleg en de andere leerling extra opdrachten te geven, bij alfavakken het meest.  

Ook met betrekking tot Rooster op Maat is er sprake van differentiatie. Leraren zijn gematigd tot 

zeer positief over leerlingen die Rooster op Maat gebruiken. 92% van de respondenten geeft 

leerlingen dan ook meestal of altijd het vertrouwen op Rooster op Maat te gebruiken. 

Uit de resultaten van de lerarenenquête blijkt dat we de hypothese kunnen aannemen. Er is op 

verschillende gebieden differentiatie in het onderwijs zichtbaar.  
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2. Excellente docenten 
Hypothese: het JFC heeft excellente docenten. 

Vertrouwen uitstralen 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste respondenten (61%) geven aan meestal vertrouwen uit te stralen naar hun leerlingen, zie 

figuur 32. De overige 39% kiest voor het antwoord ‘altijd’. Er zijn dus geen leraren die aangeven 

soms, bijna nooit of nooit vertrouwen uit te stralen.  

We bekijken de kruistabel in figuur 33 waar als onafhankelijke variabele de vraag ‘Straal u 

vertrouwen uit naar uw leerlingen’ is gekozen. De afhankelijke variabele is hier de mate waarin 

leraren leerlingen het vertrouwen geven om niet aanwezig te zijn in de les als ze hierom vragen 

omdat ze Rooster op Maat willen gebruiken. Dit hebben we gemeten door de vraag ‘Geeft u 

leerlingen het vertrouwen om via Rooster op Maat niet aanwezig te zijn in de les als ze hierom 

vragen?’.  

 

 

 

 

 

 

 

De nulhypothese bij deze tabel is: er is geen verband tussen de mate waarin leraren vertrouwen 

uitstralen en de mate waarin zij leerlingen het vertrouwen geven om via Rooster op Maat niet 

aanwezig te zijn in de les als zij hierom vragen. 

Alleen de antwoorden ‘altijd’ en ‘meestal’ waren gekozen bij de vraag ‘Straalt u vertrouwen uit naar 

uw leerlingen?’. Daarom verschijnen ook alleen deze twee in de kruistabel. Bij de vraag ‘Geeft u 

leerlingen het vertrouwen om via Rooster op Maat niet aanwezig te zijn in de les als ze hierom 

vragen?’ is de antwoordmogelijkheid ‘bijna nooit’ door 0% van de respondenten gekozen en daarom 

is deze ook niet aanwezig in de tabel.  

We zagen eerder al dat 4% van de respondenten leerlingen ‘soms’ het vertrouwen geeft om via 

Rooster op Maat niet aanwezig te zijn in de les als ze hierom vragen. Wat opvallend is, is dat 100% 

van deze respondenten eerder zei dat ze ‘altijd’ vertrouwen uitstraalt naar zijn of haar leerlingen. 

 

Straalt u vertrouwen uit 
naar uw leerlingen?  

Geeft u leerlingen het vertrouwen om via Rooster op 
Maat niet aanwezig te zijn in de les als ze hierom vragen?  Altijd Meestal Eindtotaal 

Altijd 63% 38% 100% 

Meestal 23% 77% 100% 

Soms 100% 0% 100% 

Nooit 0% 100% 100% 

Eindtotaal 39% 61% 100% 
Figuur 33 

Figuur 32 
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Voor deze leraar is het waarschijnlijk zo dat het vertrouwen dat hij/zij uitstraalt naar zijn/haar 

leerlingen blijft bestaan als hij/zij leerlingen niet het vertrouwen geeft om Rooster op Maat te 

gebruiken. Toch lijkt dit op het eerste gezicht wel wat tegenstrijdig.  

Daarnaast zijn leraren die altijd vertrouwen uitstralen, oververtegenwoordigd bij het antwoord 

‘altijd’ op de vraag of ze leerlingen die door Rooster op Maat niet aanwezig willen zijn in de les hier 

toestemming voor geven. Leraren die altijd vertrouwen uitstralen naar hun leerlingen geven 

leerlingen ‘altijd’, ‘meestal’ of ‘ soms’ toestemming om via Rooster op Maat de les niet bij te wonen. 

Leraren die meestal vertrouwen uitstralen naar leerlingen zijn de enige leraren die leerlingen nooit 

door Rooster op Maat hun les laten missen (100%).  

We verwerpen onze nulhypothese, er zijn wel verschillen aangetoond. Leraren die altijd vertrouwen 

uitstralen geven leerlingen relatief vaker toestemming om Rooster op Maat te gebruiken.  

Oog hebben voor het individu 

 

     Figuur 34 

Van de 23 respondenten gaf 57% aan les te geven aan de grote groep leerlingen in het lokaal. De 

overige 43% koos voor het antwoord ‘Ik geef les aan individuen die samen in een lokaal zitten’. De 

heer) Minderhoud had het over lesgeven aan de grote grijze groep of oog hebben voor het individu. 

Deze enquêtevraag sluit daarbij aan.  

We zien verder in figuur 34 dat blijkt dat iets meer dan de helft van de leraren aangeeft vooral les te 

geven aan de grote grijze groep leerlingen in het lokaal. We vroegen naar een manier van lesgeven 

die het beste past bij de leraar, wat niet betekent dat die 57% altijd alleen lesgeeft aan de grote 

groep, net als dat de 43% niet altijd alleen maar lesgeeft op de manier van antwoordmogelijkheid 2.  

Deelconclusie variabele 2 

De hypothese bij deze variabele is: ‘Het JFC heeft excellente docenten’.  

Als we kijken naar de resultaten van de lerarenenquête kunnen we de hypothese aannemen. Alle 

respondenten geven aan altijd of meestal vertrouwen uit te stralen naar hun leerlingen. Toch geeft 

iets meer dan de helft van de leraren les aan de grote groep leerlingen in het lokaal in plaats van aan 

individuen die samen in een lokaal zitten. Dit laatste zou meer passen bij een excellente leraar. We 

vroegen hierbij wel naar welke manier meer past bij de leraar, hetgeen betekent dat leraren het ook 

kunnen combineren.  
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3. Samenwerking  
Hypothese: het JFC werkt niet samen met andere scholen, binnen vaksecties/leerjaren en met 
bedrijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit figuur 35 blijkt dat alle leraren die deze enquête ingevuld hebben, regelmatig of nauw 

samenwerken met hun collega’s. Van alle respondenten werkt 52% regelmatig samen, 48% geeft aan 

nauw samen te werken met zijn/haar collega’s.  

Deelconclusie variabele 3 

Samenwerking is een belangrijke pijler binnen het excellentiebeleid van een school. We concluderen 

dat leraren op het gebied van samenwerking goed op weg zijn omdat ze allemaal aangeven nauw of 

regelmatig samen te werken met collega's. Daarom verwerpen we de hypothese wat betreft de 

samenwerking binnen vaksecties en leerjaren.  

  

Figuur 35 
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4. Visie  
Hypothese: het JFC heeft een visie op excellentie en leeft deze ook na. 

De belangrijkste pijler bij de visie op excellentie van het JFC was dat leraren positiviteit gaan 

uitstralen. In het plan ‘Trots op wie je bent’, dat het JFC voor de komende jaren opstelde, is dit een 

van de belangrijkste aandachtspunten. 

Positiviteit uitstralen  

We vragen ons af in hoeverre leraren vinden dat ze positiviteit uitstralen. Daarom kijken we naar de 

volgende vraag uit de enquête: ‘Straalt u positiviteit uit naar uw leerlingen?’ 

 

 

 

 

 

 

 

De respondenten kiezen bij de vraag in figuur 36 voor óf het antwoord ‘Meestal’ óf voor ‘Altijd’. We 

zien dat er opnieuw eenheid is onder de leraren, niemand koos voor ‘soms’, ‘bijna nooit’ of ‘nooit’.  

Meer dan de helft van de respondenten (65%) straalt meestal positiviteit uit naar hun leerlingen, 

blijkt uit deze vraag. De overige 35% geeft aan dat zij meestal positiviteit uitstraalt.   

 

Deelconclusie variabele 4 

De hypothese van variabele 4 is: ‘Het JFC heeft een visie op excellentie en leeft deze ook na’. Een 

belangrijk deel van de visie van het JFC heeft te maken met positiviteit. Als we kijken naar wat 

docenten hierover zeggen dan kunnen we de hypothese aannemen. Respondenten van de 

lerarenenquête geven namelijk aan positiviteit uit te stralen. 65% zegt dit meestal te doen en 35% 

doet dit altijd.  

 

  

Figuur 36 
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5. Meer aanbod dan wettelijk curriculum 
Deze variabele komt alleen aan de orde in de enquête voor leraren.  

 

6. Ambitieus en stimulerend klimaat 
Hypothese: op het JFC heerst een ambitieus en stimulerend klimaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 37 zijn de resultaten van de vraag ‘Straalt u hoge verwachtingen uit naar uw leerlingen?’ 

gepresenteerd. Over het algemeen stralen leraren hoge verwachtingen uit naar leraren blijkt uit de 

resultaten. Maar liefst 70% geeft aan dit meestal te doen. 17% doet dit altijd, en 13% doet dit soms.  

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijken we de resultaten uit figuur 37 met resultaten van de leerlingenenquête in figuur 38, dan 

zien we dat er ook leerlingen zijn die zich niet of nauwelijks uitgedaagd voelen. Wanneer leraren 

hoge verwachtingen hebben, zoals blijkt uit bovenstaande tabel, dan nemen wij aan dat ze zich ook 

in zekere zin uitgedaagd voelen.  

Er zijn meerdere factoren die een leerling kunnen uitdagen of niet. We kunnen daarom niet stellen 

dat leraren te lage verwachtingen uitstralen, maar concluderen wel dat het niet altijd zo is dat 

leerlingen op het JFC zich erg uitgedaagd voelen door hoge verwachtingen van leraren.  

Deelconclusie variabele 6 

We concluderen dat leraren proberen bij te dragen aan een ambitieus klimaat, door meestal hoge 

verwachtingen uit te stralen naar leerlingen. Op leerlingen heeft dit niet altijd het meest gewenste 

effect omdat de meeste leerlingen niet maximaal uitgedaagd worden door het JFC. We nemen onze 

hypothese aan omdat er op het JFC over het algemeen een ambitieus klimaat heerst.  

Figuur 37 

Figuur 38 
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7. Evaluatie en reflectie 
Hypothese: op het JFC is er geen evaluatie en reflectie op het leerplan, de manier van lesgeven en 

het excellentiebeleid. 

We bekijken de volgende kruistabel met als afhankelijke variabele de mate waarin een leraar voor 

zichzelf reflecteert en als onafhankelijke variabele de mate waarin de leraar aangeeft dat er binnen 

de vaksectie wordt gereflecteerd op de behaalde resultaten van de leerlingen.  

  

 

Onze nulhypothese bij de tabel in figuur 39 luidt: de mate waarin een leraar voor zichzelf reflecteert, 

heeft geen invloed op de mate waarin er binnen de vaksectie wordt gereflecteerd.  

Uit de tabel blijkt dat leraren die altijd voor zichzelf reflecteren, ook in hoge mate (71%) binnen de 

vaksectie reflecteren. Daar zijn ze dus sterk oververtegenwoordigd. De leraren die soms voor zichzelf 

reflecteren, reflecteren unaniem meestal binnen de vaksectie. Daarnaast zien we dat 50% van de 

leraren die meestal reflecteren voor zichzelf, soms binnen de vaksectie reflecteren. De percentages 

in deze categorie verminderen wanneer de mate van de reflectie juist toeneemt.  

Onze nulhypothese verwerpen we omdat we hieruit afleiden dat de mate waarin een leraar voor 

zichzelf reflecteert, zeer waarschijnlijk positieve invloed heeft op de mate waarin er binnen de 

vaksectie gereflecteerd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een excellente docent is het belangrijk dat er veel individuele benadering is tussen leraren wat 

betreft het reflecteren tussen leerling en leraar. Daarom is evaluatie met leerlingen ook belangrijk. 

Dit kan individueel, maar ook met de hele klas. Uit figuur 40 blijkt dat het grootste deel van de 

leraren meestal met leerlingen reflecteert. (39%)  

Geen leraar geeft aan nooit te reflecteren met leerlingen, wat positief is. Het gebeurt dus al wel, 

maar slechts 30% van de docenten geeft aan altijd te reflecteren met leerlingen.  

Wordt er binnen de vaksectie gereflecteerd op de 
behaalde resultaten van de leerlingen?  

Reflecteert u voor 
uzelf?    

  Altijd Meestal Soms Eindtotaal 
Altijd 71% 29% 0% 100% 
Meestal 29% 43% 29% 100% 
Soms 50% 50% 0% 100% 
Eindtotaal 57% 35% 9% 100% 

Figuur 39 

Figuur 40 
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Deelconclusie variabele 7 

We concluderen op het gebied van evaluatie en reflectie dat leraren niet altijd reflecteren met 

leerlingen. Verder zien we dat de mate waarin een leraar individueel reflecteert, waarschijnlijk 

positieve invloed heeft op de mate waarin er binnen de vaksectie wordt gereflecteerd. We 

verwerpen onze hypothese omdat er wel evaluatie en reflectie plaatsvindt op het JFC.  
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Conclusie 
We formuleren op basis van ons onderzoek een antwoord op onze hoofdvraag:  

In hoeverre wordt er in VWO 4, 5 en 6 op het JFC excellent onderwijs aangeboden?  

Differentiatie 
Differentiatie wordt in vier duidelijke vormen toegepast en in de toekomst komt er nog een vijfde bij, 

namelijk differentiatie door middel van digitalisering van het onderwijs. De eerste vorm is Rooster op 

Maat. Leraren zijn gematigd tot zeer positief over leerlingen die hier gebruik van maken en geven 

hen dan ook meestal of altijd de mogelijkheid hiertoe. Rooster op Maat wordt in VWO 4 regelmatiger 

gebruikt, dan in VWO 6. Leerlingen uit VWO 5 misbruiken Rooster op Maat het meest. Daarnaast is er 

op het JFC talentbegeleiding voor onder presterende leerlingen. Talentbegeleiders behandelen deze 

leerlingen individueel en daarmee is dit een vorm van differentiatie. Als derde vorm is er de V4-top 

20, waar leerlingen in tegenstelling tot de heer Brouwer en de leraren, niet unaniem positief over 

waren. Tot slot differentiëren vrijwel alle docenten in de les, een klein deel doet dit altijd of meestal. 

Leerlingen uit VWO 5 en VWO 6 merken meer dan leerlingen uit VWO 4 dat leraren onderscheid 

maken in de les. Leraren die in de gammavakgroep lesgeven, differentiëren het minst vergeleken met 

de andere vakgroepen.  

Er wordt op verschillende manieren gedifferentieerd onderwijs aangeboden op het JFC, maar volgens 

leerlingen verschilt de mate waarin dit gebeurt per leerjaar.  

Excellente docenten 
Docenten op het JFC streven er naar om excellent les te geven, maar leerlingen ervaren dit soms op 

een andere manier. Zo geven leraren aan dat ze altijd of meestal vertrouwen uitstralen, terwijl iets 

meer dan de helft van de leerlingen dit ook ervaart bij de meerderheid van hun leraren. Leerlingen 

uit VWO 4 en 5 ervaren dit minder dan leerlingen uit VWO 6. Leerlingen die Rooster op Maat 

gebruiken, hebben relatief meer leraren van wie ze het gevoel hebben dat ze vertrouwen naar hen 

uitstralen. Leerlingen uit VWO 6 ervaren, meer dan leerlingen uit VWO 4 en VWO 5, dat hun leraren 

oog hebben voor het individu. Verder geeft meer dan de helft van de leraren les aan de grote groep 

leerlingen in plaats van aan individuen.  

Bij werving en selectie kijkt het JFC naar de ontwikkelkansen van de leraar en zijn of haar passie voor 

leerlingen en onderwijs. Voor leraren die al werken op het JFC zijn er docenten-ontwikkelteams 

waarin leraren samenwerken met docenten en hoogleraren van de universiteit in Wageningen om 

hun kennis te verbreden en verdiepen.  

Samenwerking 
Het JFC werkt actief samen met diverse onderwijsinstellingen, waaronder scholen. Docenten werken 

in grote mate met elkaar samen. Alleen op het technasium wordt er ook met bedrijven 

samengewerkt, dat gebeurt niet binnen het reguliere lesprogramma op het VWO. 

Visie op excellentie 
Het JFC stelt vanuit haar visie op excellentie dat zij de leerling de ruimte wil geven om zijn of haar 

ontvangen talenten optimaal te ontwikkelen. Om leerlingen persoonlijk te laten groeien is er 

bijvoorbeeld onderwijs op maat. In de toekomst wordt er meer nadruk gelegd op onderwijs vanuit 

een positieve houding omdat het JFC gelooft dat leerlingen hierdoor beter gaan presteren. 
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Volgens leerlingen is het grootste deel van de leraren positief. Ook de meeste leraren geven aan 

positiviteit uit te stralen. De visie van het JFC wordt, voor zover wij het meetbaar konden maken, dus 

nu al voor een groot deel nageleefd in de praktijk. 

Meer aanbod dan wettelijk curriculum 
Er is inderdaad extra aanbod op het JFC, maar niet alle vormen van extra aanbod zijn even bekend bij 

leerlingen. Het Prämienprogramm, de debatgroep, DELF Frans en de olympiades zijn de meest 

onbekende vormen van extra aanbod. Leerlingen zijn ook niet goed op de hoogte van 

leerlingenpanels en daardoor is er onjuiste beeldvorming over de invloed die zij hebben. 

Ambitieus en stimulerend klimaat 
Een ambitieus en stimulerend klimaat is het meest aanwezig in VWO 6 en het minst sterk aanwezig in 

VWO 5. Leraren dragen bij aan dit klimaat door hoge verwachtingen uit te stralen. Toch zien we dat 

het klimaat niet op alle leerlingen de gewenste uitwerking heeft, er zijn nog steeds leerlingen die zich 

niet erg uitgedaagd voelen en die zich niet maximaal inzetten.  

Evaluatie en reflectie 
Leraren reflecteren individueel, binnen de vaksectie en met andere collega's. Evaluatie en reflectie 

vinden ook plaats door afdelingsleiders en in leerlingenpanels, maar relatief weinig tussen docent en 

leerling. Er wordt op het JFC dus geëvalueerd en gereflecteerd op verschillende niveaus en 

onderdelen.  

Leerlingen die dus behoren tot de prestatiegeneratie en niet blij zijn met een zesje, zitten op het JFC 

op de goede plek. Er wordt op het JFC namelijk in behoorlijke mate excellent onderwijs aangeboden 

in de bovenbouw van het VWO. Wel hebben we een aantal verbeterpunten ontdekt en deze willen 

we in de vorm van een advies verwoorden aan de school.  
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Advies 
Nanoniveau  
Ons advies aan de school op het niveau van de leerling 

 VWO 5 scholieren maken het meest misbruik van Rooster op Maat. Dit zou bestreden 

kunnen worden door het opstellen van duidelijke leerplannen met deze leerlingen dat door 

hen nageleefd wordt.  

 Er is onder leerlingen nog veel onbekendheid met sommige extra vormen van aanbod. Het 

gaat om het Prämienprogramm, DELF Frans, de wiskunde olympiades, de debatgroep en de 

leerlingenpanels. We adviseren om dit beter onder de aandacht te brengen zodat elke 

belangstellende leerling zich verder kan ontwikkelen. Denk hierbij aan voorlichtingen, 

informatieboekjes bij de profielkeuze of uitleg over het aanbod aan het begin van het 

schooljaar.  

Microniveau  
Ons advies aan de school op het niveau van de leraar 

 Leraren geven nog te weinig les aan het individu en leerlingen voelen zich nog te vaak een 

onderdeel van de grote groep. Op dit gebied kan de school winst behalen door meer te 

differentiëren in de les. Leraren die in de gammavakgroep lesgeven, differentiëren het minst 

vergeleken met de andere vakgroepen. Daarom adviseren wij vooral gammaleraren om meer 

te differentiëren in de lessen. Denk hierbij aan extra uitleg, of juist extra uitdaging. 

 Leerlingen in VWO 4 en VWO 5 ervaren minder dan leerlingen in VWO 6 dat hun leraren 

vertrouwen uitstralen. Opmerkingen als 'Jullie zijn slim genoeg, anders zaten jullie hier niet' 

en 'Ik vertrouw erop dat jullie het dit jaar allemaal gaan halen' zouden leerlingen meer het 

gevoel kunnen geven dat ze vertrouwd worden. 

 In VWO 5 is het klimaat minder ambitieus dan in VWO 4 en 6. Om een ambitieus klimaat te 

bevorderen zouden leraren in VWO 5 regelmatiger hoge verwachtingen uit kunnen spreken. 

Eerdergenoemd vertrouwen moet hier wel mee gepaard gaan, omdat leerlingen niet moeten 

bezwijken onder een te hoge druk met het idee dat ze het niet gaan redden. 

 Wat betreft evaluatie zou er nog meer geëvalueerd kunnen worden tussen docent en 

leerling. Dit kan klassikaal, maar de leraar kan ook een korte enquête opstellen die leerlingen 

kunnen invullen. Daarnaast kan een leraar ook individuele evaluaties houden. Dit alles om de 

prestaties van zowel leraar als leerling te verbeteren.  

Mesoniveau 
Ons advies aan de school op het niveau van het schoolbestuur 

 Met betrekking tot de V4-top 20 moet overwogen worden of het herhalen hiervan nuttig is. 

Leerlingen die werkten aan een ander vak waren het positiefst over de top 20. Het is de 

vraag of deze leerlingen dan niet genoeg baat hebben bij het gebruiken van Rooster op Maat 

dat hen de mogelijkheid geeft om te werken aan een ander vak. Daarnaast is het aan te 

raden om met de leerlingen die de top 20 niet voor herhaling vatbaar vonden om de tafel te 

gaan.  

 Het JFC zou in de bovenbouw van het VWO meer kunnen gaan samenwerken met bedrijven. 

Dit kan bijvoorbeeld door echte opdrachten en problemen uit het bedrijfsleven in te voeren. 

Zo komen leerlingen eerder in aanraking met het bedrijfsleven, en wordt het onderwijs 

tegelijkertijd 'levendiger'. 
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Discussie en aanbeveling  
Tijdens ons onderzoek zijn er verschillende punten die we hier ter discussie stellen. Ook formuleren 

we hier onze aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

 

Ten eerste hebben we in onze leerlingenenquête niet gevraagd naar hun prestaties op school. Het 

zou dus zo kunnen zijn, dat er veel leerlingen zijn die gemiddeld laag staan. Dan zou het aannemelijk 

zijn dat ze weinig tot geen gebruikmaken van Rooster op Maat: ze kunnen immers niet zomaar een 

les missen. Wanneer we juist zagen dat veel leerlingen gemiddeld hoog staan, hadden we meer 

kunnen zeggen over hun inzet. Wat betreft excellentie presteert een leerling die zich maximaal inzet 

en een zes haalt namelijk beter dan een leerling die zonder zich in te zetten een acht haalt.  

Verder zou het beter zijn om de leerlingen- en lerarenenquêtes beter op elkaar af te stemmen, 

voordat we hem zouden versturen aan de respondenten. Dan hadden we meer uit onze 

vergelijkingen kunnen halen. Als we bijvoorbeeld de vraag over hoge verwachtingen in beide 

enquêtes hadden gesteld, hadden we een duidelijke vergelijking kunnen maken tussen de twee 

groepen.  

Bij de enquête die we hielden onder leraren, vroegen we naar de manier van lesgeven. In het gesprek 

dat we voerden met de heer Minderhoud gaf hij aan dat het de bedoeling is dat leraren oog hebben 

voor het individu in plaats van dat ze lesgeven aan de grote grijze groep. Wij vroegen ons af wat 

leraren het meeste denken toe te passen. Daarom vroegen we in de enquête welke manier van 

lesgeven het beste bij de leraar past. De antwoordmogelijkheden waren 1) Ik geef les aan de grote 

groep leerlingen in het lokaal en 2) Ik geef les aan individuen die samen in een lokaal zitten. De 

resultaten van deze vraag kunnen wel een vertekend beeld van de werkelijkheid geven omdat we 

vroegen naar de manier van lesgeven die het beste past bij de leraar. Het gevolg hiervan is dat het 

niet in de resultaten zichtbaar is als leraren beide stijlen van lesgeven combineren.  

Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om een vergelijking te maken met de bovenbouw van 

het VWO op andere scholen. Dit wilden we eerst zelf gaan uitvoeren, maar het leek ons beter om een 

kwalitatief goed onderzoek af te leveren, dan een kwantitatief te groot onderzoek. Wij kozen daarom 

voor meer afbakening. Het zou echter wel interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre het 

excellentiebeleid van andere scholen vergelijkbaar is met dat van het JFC.  

In het verlengde hiervan is het ook interessant om op andere niveaus binnen het JFC ons onderzoek 

uit te voeren. In hoeverre biedt het JFC in de bovenbouw van de havo excellent onderwijs aan? En 

hoe zit dat op de mavo en in de onderbouw? Uit ons onderzoek bleek dat het nuttig zou zijn als dit 

ook in de bovenbouw van het VWO zou worden gerealiseerd. De heer Minderhoud gaf al aan dat er 

op de nieuwe mavo veel samenwerking is met bedrijven. De aanwezige kennis hiervan kan het JFC 

goed gebruiken als ze samenwerking met bedrijven op het VWO wil realiseren. Wanneer ons 

onderzoek uitgevoerd wordt op andere niveaus op het JFC zullen meer van dit soort voorbeelden 

zich voordoen.  

Verder is het boeiend om na een bepaalde periode, bijvoorbeeld na twee jaar, dit onderzoek te 

herhalen. Dan zou er namelijk gekeken kunnen worden naar de mate waarin het JFC de toepassing 

van haar excellentiebeleid heeft verbeterd. Opnieuw kan er een advies worden gegeven aan de 

school. Waar zijn nog steeds knelpunten en op welke gebieden zien we een stijgende lijn? We 

denken dat dit voor de school erg leerzaam is.  
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In het gesprek met de heer  Minderhoud kwam naar voren dat zijn ideaalbeeld was dat iedere 

leerling een persoonlijk rooster krijgt dat precies is afgestemd op zijn of haar behoeften. Op deze 

manier krijgen leerlingen net zo veel lesuren per vak als zij nodig hebben. Het zou boeiend zijn voor 

het JFC om onderzoek te doen naar de manier waarop zij dit kunnen realiseren.  
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Enquêtes  

 

Enquête leerlingen   

Standaard    
1. In welk leerjaar zit je?    
a. VWO 4  
b. VWO 5  
c. VWO 6  
  

Differentiatie    

2. Maak je gebruik van Rooster op Maat?    
a. Ja, ik maak er veel gebruik van. (Minimaal 3 keer per week)     
b. Ja, af en toe gebruik ik Rooster op Maat. (1 à 2 keer per week)    
c. Ja, maar niet regelmatig. (Minder dan 1 keer per week.)     
d. Ik maak nooit gebruik van Rooster op Maat.     
  
 

3. Wat doe je wanneer je niet naar de les hoeft dankzij Rooster op Maat?     
a. Ik besteed mijn tijd aan een ander vak    
b. Ik ben vooral blij dat ik niet naar de les hoef en doe verder niet zo veel     
c. Ik volg een extra cursus of vak in deze vrije tijd    
d. Ik maak nooit gebruik van Rooster op Maat  
e. Anders, namelijk...   
  
4. Welke onderstaande mening komt het meest overeen met jouw mening over de V4-top 20?    
a. Ik zat niet in de V4-top 20  
b. Leerzaam, verrijkend en effectief    
c. Prima en voor herhaling vatbaar     
d. Prima, niet voor herhaling vatbaar    
e. Onhandig, het leverde gedoe op     
  
  
5.  Wat heb je gedaan tijdens de V4-top 20?     
a. Ik zat niet in de V4-top 20  
b. Ik heb gewerkt aan een ander vak    
c. Ik heb een masterclass aan een universiteit gevolgd    
d. Ik heb een cursus gevolgd waarin ik mezelf kon ontplooien (bijv. Fotografiecursus)     
e. Ik heb niets gedaan tijdens de lessen waar ik niet heen hoefde     
  
  

  Excellente docenten   

6. Hoeveel leraren stralen vertrouwen uit naar jou?   
a. 100% van mijn leraren (= alle leraren)  
b. 76-100%  van mijn leraren  
c. 51-75% van mijn leraren  
d. 25-50% van mijn leraren  
e. 0-24% van mijn leraren (= geen leraar)  
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7. Hoeveel leraren, van wie jij les krijgt, hebben naast dat ze lesgeven in groepsverband ook oog 
voor jou als individu?  
a. 100% van mijn leraren (= alle leraren)  
b. 76-100%  van mijn leraren  
c. 51-75% van mijn leraren  
d. 25-50% van mijn leraren  
e. 0-24% van mijn leraren (= geen leraar)  

  

8. Hoeveel leraren maken onderscheid tussen leerlingen door de een extra opdrachten en de ander 

juist extra uitleg te geven?   
a. 100% van mijn leraren (= alle leraren)  
b. 75-100%  van mijn leraren  
c.  50-75% van mijn leraren  
d. 25-50% van mijn leraren  
e. 0-25% van mijn leraren (= geen leraar)  

  

 Visie   

9. Daagt het JFC jou uit?  
a. Ja, ik word maximaal uitgedaagd  
b. Ja, ik word behoorlijk uitgedaagd  
c. Ja, ik word redelijk uitgedaagd  
d. Ja, ik word nauwelijks uitgedaagd  
e. Ik word niet uitgedaagd  
  
10. Wat voor houding hebben leraren?   
a. Ze stralen veel positiviteit uit  
b. Ze stralen soms positiviteit uit  
c. Ze zijn niet positief en niet negatief  
d. Ze stralen soms negativiteit uit  
e. Ze stralen veel negativiteit uit  
  
11. Haal jij het maximale uit jezelf op school?  
a. Ja, altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  
  

Extra aanbod   

12. Met welke van de volgende vormen van extra aanbod ben je bekend? (let op: we vragen niet of 
je er gebruik van maakt)  (aanvinkvraag)  
Rooster op Maat, Spaans, Cambridge English, DELF Frans, Filosofie, technasium, 
gymnasium, Prämienprogramm, debatgroep, olympiades.    
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Ambitieus en stimulerend klimaat   

13. Als je een studie-uur (ingeroosterd tussenuur) hebt, ga je dan naar een studieruimte om te 
werken aan school?  
a. Ja, altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  

  

14. Als er (onverwacht) een les uit valt, ga je dan naar een studieruimte om te werken aan school?  
a. Ja, altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  

  

Evaluatie   

15. Weet jij wat het leerlingenpanel doet?   
a. Ik heb geen idee wat dat is  
b. Wel eens van gehoord, geen idee wat ze doen  
c. Ik weet zo ongeveer wat zij doen  
d. Ik weet goed wat zij doen  

  

16. Denk je dat leerlingenpanels invloed hebben op het beleid van het JFC?   
a. Ik weet niet wat leerlingenpanels doen  
b. Ja, hun invloed is groot  
c.  Ja, ze hebben redelijk veel invloed  
d. Ja, ze hebben invloed, maar niet erg veel  
e. Nee, leerlingenpanels hebben weinig in te brengen  
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Enquête onder leraren 
 
Standaard    
1. Aan welk van de volgende leerjaren geeft u les? (aanvinkvraag)   
a. VWO 4  
b. VWO 5  
c. VWO 6  

 

2. Welk vak geeft u?    
a. Biologie  
b. Natuurkunde  
c. Scheikunde  
d. Wiskunde  
e. Economie / M&O  
f. Maatschappijwetenschappen / 
Maatschappijleer  
g. Aardrijkskunde  

h. Geschiedenis  
i. Nederlands  
j. Engels  
k. Frans  
l. Duits  
m. Bewegingsonderwijs  
n. O&O  
o. Godsdienst  

 
Differentiatie  

3. In hoeverre past u differentiatie toe in de lessen? (=Onderscheid maken tussen leerlingen)  
a. Altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  
 
4. Geeft u leerlingen het vertrouwen om via Rooster op Maat niet aanwezig te zijn in de les als ze 
hierom vragen?  
a. Altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  
 

5. Hoeveel procent van de leerlingen die Rooster op Maat gebruiken gaan volgens u goed om met 
de verantwoordelijkheid die ze hierdoor krijgen?  
a. 100% van de leerlingen   
b. 76-100%  van de leerlingen  
c. 51-75% van de leerlingen  
d. 25-50% van de leerlingen  
e. 0-24% van de leerlingen  
  
6. Maakt u onderscheid tussen leerlingen door de een extra opdrachten te geven en de ander juist 
extra uitleg?   
a. Altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  
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7. Welke manier van lesgeven past meer bij u?   
a. Ik geef les aan de grote groep leerlingen  
b. Ik geef les aan individuen die samen in een lokaal zitten   
 
8. Straalt u vertrouwen uit naar uw leerlingen?  
a. Altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  
 

9. Hoe kijkt u terug op de V4-top 20?  

a. Ik weet niet wat de V4-top 20 is en/of heb er niet mee te maken gehad.   
b. Leerzaam, verrijkend en effectief  
c. Prima en voor herhaling vatbaar  
d. Prima, niet voor herhaling vatbaar  
e. Onhandig, het leverde gedoe op  
 

10.Daagt u elke leerling uit op zijn/haar niveau ?   
a. Meestal  
b. Soms  
c. Bijna nooit  
d. Nooit  
  

Ambitieus, stimulerend klimaat  
11.Straalt u hoge verwachtingen uit naar de leerlingen?  
a. Altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  

 
Visie  
12.Straalt u positiviteit uit naar uw leerlingen?   
a. Altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  
  

Evaluatie en reflectie  
13. Reflecteert u voor uzelf op uw manier van lesgeven?  
a. Altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  
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14.Reflecteert u met leerlingen op hun resultaten/vorm van de lessen (bijvoorbeeld na 
de toetsweek)?  
a. Altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  
 
15.Wordt er binnen de vaksectie gereflecteerd op de behaalde resultaten van leerlingen?  
a. Altijd  
b. Meestal  
c. Soms  
d. Bijna nooit  
e. Nooit  

  
Samenwerking 
16.In hoeverre is er sprake van samenwerking tussen u en uw collega’s?   
a. We werken nauw samen   
b. We werken regelmatig samen  
c. We werken af en toe samen  
d. We werken (vrijwel) nooit samen  
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Logboeken  

Logboek Rachel  

Datum Tijd Plaats Werkzaamheden Reflectie 

4-2-
2015 

1,5 
uur 

Wallet Oriënteren op PW onderwerp Ik heb nog niet echt een idee 
voor een goed onderwerp. 

19-2-
2015 

30 
min.  

260  Aftrap PW Ik ben vooral nieuwsgierig na 
de aftrap van het PW.  

24-3-
2015 

2 uur Wallet 

& 260 

Mediatheekopdr. A & naar 
presentaties V6 geluisterd 

Interessant om te horen hoe 
anderen hun PW hebben 
gemaakt!  

21-4-
2015 

1 uur  Lokaal 
214 

Hoofd- en deelvragen formuleren, 
nadenken over eventuele opzet 

Het formuleren van concrete 
vragen blijkt lastiger dan 
gedacht.  

22-4-
2015 

1 uur Lokaal 
148 

Hoofd- en deelvragen formuleren Vragen staan nog niet helemaal 
vast maar we hebben wel een 
beter beeld gekregen van wat 
we gaan doen. 

27-5-
2015 

1 uur Wallet Mediatheekopdracht B Ik vind de 
mediatheekopdrachten niet 
heel nuttig. 

30-6-
2015 
 
 
 

3 uur 260 Boeken globaal doorgenomen, 
verder aan de deelvragen. 

Het was niet zo’n productieve 
ochtend en we zijn vooral bezig 
geweest met het doornemen 
van de geleende boeken. 

1-7-
2015  

3 uur Mediath
eek 

Verder aan de deelvragen. Het ging bij mij beter dan 
gisteren. Rosalie haar laptop 
liep vast, dus we hopen dat 
haar bestanden wel zijn 
opgeslagen.  

27-8-
2015 

1 uur  Wallet Verder aan theoretisch kader, 
concretiseren van onderzoeksopzet 
en planning 

We liepen een beetje vast met 
de opzet en planden een 
gesprekje met de heer Schra.  

28-8-
2015 

30 
min.  

260 Gesprek met de heer Schra over 
onderzoeksopzet  

We hebben weer overzicht in 
wat we gaan onderzoeken en 
kunnen gelukkig weer verder! 

1-9-
2015 

1,5 
uur  

Thuis Verder aan deelvraag Het is lastig om een compleet 
beeld te schetsen van ‘de 
prestatiegeneratie’.  

3-9-
2015 

1,5 
uur 

Thuis Deelvraag 1 afgerond, samen 
verbeterd en sommige stukken 
herschreven 

We zijn tevreden met hoe het is 
gegaan tot nu toe.  

11-9-
2015 

1 uur Wallet Gezocht naar effectieve 
onderwijsmethoden voor 
excellerende leerlingen 

Het valt me op dat excellentie 
een redelijk opkomend 
onderwerp is.  

17-9-
2015 

1 uur Wallet Een paar gevonden rapporten 
hebben we verdeeld en zijn we 
systematisch gaan doorlopen.  

Ik vind het heel interessant om 
te lezen en te zoeken naar de 
beste onderwijsmethoden voor 
excellerende leerlingen.  

18-9- 1 uur Wallet Verder met zoeken naar methodes Ging prima! 
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2015 voor excellente leerlingen  

21-9-
2015 

2 uur Thuis Verder met zoeken naar methodes 
voor excellentie en beleid daarvan 

Veel gevonden over het 
onderwerp.  

24-9-
2015 

1 uur Wallet Verder met rapporten doornemen  Met Rosalie afgesproken dat 
we allebei 30 september onze 
rapporten hebben afgewerkt.  

29-9-
2015 

1,5 
uur 

Thuis Mijn deel afgemaakt en hier en daar 
wat stukken herschreven, verbeterd 
en gewijzigd. 

Het voelt goed om eindelijk dit 
deel met de rapporten af te 
hebben gerond, en ik krijg 
steeds meer zin om het ook 
daadwerkelijk te gaan 
onderzoeken.  

30-9-
2015 

2 uur Thuis Samen met Rosalie een ochtendje 
aan het theoretisch kader gewerkt, 
onze delen vergeleken en afspraken 
gemaakt over een duidelijk indeling.  

Het was goed om samen aan 
ons PW te zitten, over veel 
dingen hebben we overlegd 
zodat we weer verder kunnen!  

1-10-
2015 

1 uur 214 Met Rosalie onze delen van het 
theoretisch kader samengevoegd en 
allebei zijn we begonnen met 
schrappen van dubbele informatie. 

We hebben allebei best veel 
dubbele informatie wat we 
kunnen schrappen, dat geeft 
een goed gevoel omdat we op 
deze manier een heel compleet 
beeld kunnen geven van 
excellentiebeleid.  

2-10-
2015 

1 uur 214 Ik heb het deel 'leerlinggericht' 
ingekort en hier en daar 
herschreven en helemaal afgerond.  

Het was een productief uurtje!  

6-10-
2015 

1 uur Thuis Ik heb ons theoretisch kader 
samengevoegd, hier en daar 
ingekort/geschrapt: nu hebben we 
een overzichtelijk bestand met 
daarin alle informatie.  

Met Rosalie wat afspraken 
gemaakt: we nemen allebei het 
T.K. kritisch door en proberen 
morgen te beginnen aan het 
opstellen van een conceptueel 
model. Ik hoop dat het gaat 
lukken!  

7-10-
2015 

 1 uur Thuis Theoretisch kader kritisch 
doorgenomen en conceptueel 
model opgezet.  

Ik ben best tevreden met hoe 
ons theoretisch kader in elkaar 
zit! Conceptueel model is lastig.  

8-10-
2015 

1 uur Wallet Samen nagedacht over ons 

conceptueel model en hoe we de 

indicatoren meetbaar willen maken. 

Meetbaar maken blijkt lastiger 
te zijn dan gedacht.  

13-10-
2015 

1,5 
uur 

Thuis Onderzoeksopzet opgesteld. Ik vind het lastig om te 
bedenken hoe we de 
indicatoren meetbaar gaan 
maken maar ben toch tevreden 
met onze voorlopige opzet.  

15-10-
2015 

1 uur 214 Met Rosalie heb ik e-mails 
opgesteld en verzonden naar 
afdelingsleiders.  

We hopen dat de 
afdelingsleiders mee willen 
werken aan ons onderzoek.  

25-10-
2015 

1 uur Thuis Interview vragen bedacht Ik vond het lastig om concrete 
vragen te bedenken voor de 
interviews van aankomende 
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week, maar het is redelijk 
gelukt. 

26-10-
2015 

1 uur -  We hebben een gesprek met de 
heer Minderhoud gehad over het 
excellentiebeleid op het JFC.  

Interessant om de visie van het 
JFC achter excellentie te 
ontdekken: die was voor mij 
nog vrij onbekend. 

27-10-
2015 

30 min 108 Gesprek met de heer Anemaet over 
talentbegeleiding op het JFC. 

Ik wist niet dat dit op het JFC 
opgezet is, dus ik vond het 
interessant om hier meer over 
te horen.  

28-10-
2015 

1 uur Thuis Ik heb het gesprek met de heer 
Anemaet uitgewerkt. 

Interessant om nog eens te 
luisteren naar hoe 
talentbegeleiding werkt.  

29-10-
2015 

40 min - Gesprek met de heer Brouwer, 
vooral over de 'top-20', een nieuwe 
vorm van onderwijs dat hij samen 
met anderen heeft opgezet op het 
JFC.  

Heel interessant om de visie 
achter de 'top-20' te horen, ik 
ben benieuwd hoe het in de 
praktijk ook echt is gegaan.  

9-11-
2015 

20 min - Gesprek met mevrouw Ruitenberg, 
met de focus op excellente 
docenten. 

Ik heb het idee dat we na de 
vier gesprekken die we gevoerd 
hebben een compleet beeld 
hebben van de visie op 
excellentie die het JFC heeft.  

9-11-
2015 

2,5 
uur 

Thuis Gesprekken met de heer Brouwer 
en mevrouw Ruitenberg uitgewerkt.  

Het waren leerzame 
gesprekken.  

11-11-
2015 

2 uur 214 Een bestand gemaakt van alle 
gesprekken en begonnen aan 
enquêtevragen.  

Het is nog best lastig om de 
variabelen meetbaar te maken.  

12-11-
2015 
 

2,5uur 214, 260 Enquêtevragen & motivatie voor de 
vragen geschreven, gesprekje met 
de heer  Schra, vragen nog wat 
aangepast. Enquêtevragen ingevuld 
op typform en de mails verstuurd.  

Ik ben benieuwd naar de 
resultaten die uit de enquête 
gaan komen.  

16-11-
2015 

1 uur Thuis Vragen voor leraren enquête 
bedacht en al onze bestanden in 
een bestand gekopieerd en geplakt.  

Het was bij deze enquête 
makkelijker om de variabelen 
meetbaar te maken.  

23-11-
2015 

1 uur Thuis Met Rosalie afgesproken welke 
kruistabellen we willen maken. 
Daarna allebei apart wat 
kruistabellen gemaakt.  

We hebben bewust nog niet 
naar de resultaten gekeken 
voordat we besloten welke 
kruistabellen er moesten 
komen. 

24-11-
2015 

1uur 214 Kruistabellen gemaakt. Het gaat veel beter en sneller 
dan tijdens de PO in VWO5, 
gelukkig.  

25-11-
2015 

3,5 
uur 

Thuis Ons hele concept doorgenomen, 
bronvermelding toegevoegd, 
onderzoeksopzet doorgenomen en 
kruistabellen gemaakt.  

Het kruistabellen maken viel 
weer heel erg mee en ik heb 
veel kan doen vanavond dus 
dat is fijn.  

26-11-
2015 

2 uur Thuis  Afgesproken met Rosalie welke 
kruistabellen er moeten worden 
gemaakt van de lerarenenquête en 

Fijn om meer overzicht te 
krijgen in welke kruistabellen 
we moeten maken.  
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concept naar de heer Schra 
gestuurd.  

30-11-
2015 

3 uur Thuis De heer Schra zijn aandachtspunten 
verwerkt, en begonnen aan de 
analyse van de leerlingen enquête.  

Interessant om conclusies te 
trekken uit onze (kruis)tabellen.  

1-12-
2015 

2 uur 214 3 variabelen geanalyseerd, en 
Rosalies voorlopige analyse 
doorgenomen. 

 Ik vind het interessant om 
verbanden te ontdekken in de 
kruistabellen.  

2-12-
2015 

1 uur 214 Met Rosalie de lerarenenquête per 
variabele verdeeld, en 
deelconclusies gemaakt. 

We hebben besloten om bij de 
lerarenenquête allebei andere 
variabelen te analyseren dan bij 
de leerlingenenquête, dit 
omdat het anders misschien te 
subjectief zou kunnen worden.  

2-12-
2015 

2 uur 
(=60u) 

Thuis Begonnen aan de lerarenanalyse en 
Rosalies analyse doorgenomen van 
de leerlingenenquête. 

Ik merk dat ik het lastiger vind 
om de lerarenenquête te 
analyseren, dan de 
leerlingenenquête.  

3-12-
2015 

2 uur Thuis Ik heb ons hele PW tot nu toe 
doorgenomen zodat het completer 
werd en meer een geheel. 

Ik merk dat we echt op de 
goede weg zijn en naar de 
afronding toe werken, dat geeft 
voldoening!  

4-12-
2015 

1 uur Wallet Korte conclusies getrokken uit de 
gesprekken die we gevoerd hebben, 
zodat het overzichtelijker is.  

Het lukte best goed om alles 
kort en bondig samen te vatten.  

7-12-
2015 

2,5 
uur 

Bij 
Rosalie 

Met Rosalie de deelconclusies 
doorgenomen, samengevoegd en 
besproken. Vervolgens variabelen 
verdeeld en begonnen aan de 
eindconclusie.  

Het voelt goed om aan de 
eindconclusie te zijn begonnen! 
Onze planning was dat we 
donderdag conclusie en 
discussie af zouden hebben, en 
dat gaat sowieso lukken dus dat 
is fijn.  

7-12-
2015 

3 uur Thuis 's Avonds verder gegaan met mijn 
deel van de conclusie en mijn deel 
van het advies aan de school.  

Ik heb vierkante ogen, maar dit 
was een erg productief dagje 
voor ons PW. Ik ben best trots 
op ons: we hebben de conclusie 
en het advies zo goed als af! 
We hebben afgesproken om 
morgen onder het Frans 
Rooster op Maat te doen en 
dan nemen we het allebei 
samen nog een keer helemaal 
door en zetten we de puntjes 
op de i.  

8-12-
2015 

1 uur 214 Met Rosalie alles even 
doorgenomen en besloten dat we 
het advies gaan formuleren in de 
drie aggregatieniveaus. 

Het advies is nu overzichtelijker 
en het lijkt minder op de 
conclusie, dus zo vinden we het 
beter.  

8-12-
2015 

1 uur Thuis Conclusie korter geschreven en 
voorkant gemaakt.  

 Lastig om de conclusie zo kort 
mogelijk te maken en 
tegelijkertijd geen belangrijke 
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informatie achterwege te laten.  

8-12-
2015 

30 
min. 

Thuis Onze conclusie en het advies 
doorgenomen.  

 

9-12-
2015 

2,5 
uur 

Thuis Met Rosalie afspraken gemaakt wat 
betreft conclusie en de plek van de 
aanneming/verwerping van 
hypothesen. Verder hebben we de 
discussie en aanbevelingen 
geschreven.  

We waren allebei een beetje 
moe vanavond en hoopten van 
te voren dat we meer af zouden 
krijgen, maar uiteindelijk ging 
het toch nog best goed. ;-)  

10-12-
2015 

1 uur Thuis Begonnen aan het doornemen van 
de hele conclusie en analyse.  

Het blijkt meer werk te zijn dan 
ik had gedacht.  

11-12-
2015 

2,5 
uur 

Bij 
Rosalie  

Variabelen verdeeld en allebei alle 
deelconclusies doorgenomen en 
vervolgens ook de eindconclusie.  

Ik ben blij dat we de conclusie 
nu eindelijk helemaal afhebben, 
want dat heeft vrij veel tijd 
gekost.  

11-12-
2015 

2,5 
uur 

Thuis Voorwoord en inleiding geschreven, 
hele bestand beter geordend, alvast 
wat gecontroleerd op spelfouten.  

Veel gedaan vanavond! :)  

12-12-
2015 

1,5 
uur 

Thuis Inhoudsopgave toegevoegd en 
gecontroleerd, titels en koppen op 
gelijke manier gemarkeerd en de 
bijlagen toegevoegd. Verder met 
alles doornemen op spelfouten.   

Het was nog best een klus om 
alles overzichtelijk te krijgen 
maar ik ben best tevreden met 
hoe dat toch gelukt is.  

12-12-
2015 

30 
min.  

Thuis Paar dingen aangepast die Rosalie 
aan me heeft doorgegeven.  

Prima. 

13-12-
2015 

1,5 
uur 

Thuis Het hele bestand doorgenomen op 
spellingsfouten. 

Op de tabellennummering na 
zijn we nu helemaal klaar met 
ons PW! Ik ben blij dat we niet 
veel stress hebben in de laatste 
paar dagen voor de 
inleverdatum. 

13-12-
2015 

1,5 
uur 

Thuis Mijn moeder heeft alles nog een 
keer doorgenomen en een paar 
spellingsfouten verbeterd, daarna 
heb ik haar rode markeringen 
gewijzigd.  

Halverwege viel Word opeens 
weg en moest alles opnieuw, 
gelukkig bleek dat in Rosalies 
bestand de wijzigingen wel 
waren opgeslagen.  

13-12-
2015 

30 min Thuis De allerlaatste kleinste dingetjes 
veranderd, waaronder de laatste 
rode markeringen van m'n moeder 
en het aantal leestekens, alinea's, 
zinnen etc. In het voorwoord. 
Daarna het hele PW als pdf bestand 
opgeslagen en op It's Learning 
ingeleverd!  

Klaar! :) :) :)  
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Logboek Rosalie  

Datum Tijd Plaats Bezigheden Reflectie 

04-02-
2015 

90 

min 

Wallet Nagedacht over onderwerp PW bij 
MW 

Nog geen duidelijk plan wat we willen gaan 
onderzoeken, waarschijnlijk wel een 
onderwerp dat met het onderwijs te maken 
heeft.   

19-02-
2015 

30 
min 

Lokaal 
260 

Aftrap PW Uitleg gekregen over hoe het maken van 
een PW in zijn werk gaat.  

24-03-
2015 

100 
min 

Lokaal 
260 

Presentaties V6  Handig dat we tips kregen van V6 
leerlingen over hoe zij alles hebben 
aangepakt.  

26-03-
2015 

60 
min 

Thuis Mediatheekopdracht A gemaakt Alvast wat bronnen gevonden en deze 
bewaard in een bestand.  

21-04-
2015 

100 
min 

Lokaal 
260/2
61 

Geluisterd naar een college over 
onderzoek in de academische week 

Best wel interessant en handig om hier wat 
over te leren.  

22-04-
2015 

100 
min 

Lokaal 
148 

Nagedacht over hoofd en deel 
vragen en tips gehad van student uit 
Nijmegen 

We denken dat we iets met de 
carrièrekids/prestatiegeneratie willen gaan 
doen. Dat lijkt ons allebei interessant.  

27-05-
2015 

1,5 
uur 

Thuis Mediatheekopdracht B gemaakt Opnieuw verschillende bronnen gevonden 
die we kunnen gebruiken voor ons pw.  

30-06-

2015 

2,5 
uur 

Media
theek 

PW-middag: gewerkt aan theoretisch 
kader 

Het is nu vooral informatie verzamelen en 
er is in ieder geval genoeg over te vinden. 

1-7-
2015 

2,5 
uur  

260 PW-ochtend: gewerkt aan het 
theoretisch kader 

We zijn allebei goed op weg ondanks de 
hitte in het lokaal. 

1-7-
2015 

20 
min.  

Media
theek 

Gesprek met mevrouw Borkent over 
ons PW  

Ze gaat een boek voor ons bestellen, heel 
fijn!  

27-08-
2015 

50 
min. 

Lokaal 
016 

Alles geordend rondom hoofd- en 
deelvragen en gesprekje gepland 
met Schra 

We lopen tegen wat dingen aan zoals of we 
één of meerdere scholen moeten 
benaderen en of een advies schrijven wel 
zo handig  

28-08-
2015 

20 
min. 

Lokaal 
260 

Gesprekje gehad met de heer Schra We hebben wat duidelijkheid gecreëerd en 
gaan in ons theoretisch kader beschrijven 
wat de beste methode is om jongeren uit te 
dagen. Nu kunnen we allebei weer aan de 
slag.  

02-09-
2015 

60 
min. 

Thuis Op zoek gegaan naar de beste 
manier om jongeren uit de dagen. 
Veel informatie gehaald uit het boek: 
De prestatiegeneratie  

Ook met Rachel even over gehad dat er wel 
een stuk of 15 benamingen zijn voor deze 
‘prestatiegeneratie’ en dat we dus heel 
zorgvuldig moeten zijn zomaar ze als 
hetzelfde te zien omdat er wel kleine 
verschillen tussen zitten.  

03-09-
2015 

90 
min. 

Thuis Een deel van de trendverklaring over 
de rol van de overheid geschreven.  
Verder verdiept in maximalisme en 
een stukje van deelvraag 1 daar over 
geschreven  

We hebben vandaag alles in een bestand 
gezet en we hebben het overzicht weer te 
pakken. Allebei zijn we lekker bezig en we 
zijn blij dat het goed gaat.  
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11-09-
2015 

70 
min. 

Thuis Het rapport van de 
onderwijsinspectie over best 
presterende leerlingen gelezen en de 
kern daarvan opgeschreven 

Nuttig rapport wat wij ook kunnen 
gebruiken als wij zelf de middelbare 
scholen gaan opzoeken denk ik. Verder een 
productief en leerzaam uurtje gehad.  

17-09-
2015 

50 
min. 

Media
theek 

Samen met Rachel even overlegd 
over hoe we het verder aanpakken 
en daarna twee rapporten 
doorgenomen over excellentie van 
Battle of Concepts 

We gaan allebei rapporten en onderzoeken 
samenvatten en kijken daarna naar de 
overeenkomsten. Verder willen we ook een 
deelvraag doen over de huidige vormgeving 
van het onderwijs, omdat je bij een advies 
natuurlijk wel uitgaat van een bepaalde 
vorm van onderwijs.  

18-09-
2015 

135 
min.  

Thuis Rapport van Battle of Concepts 
afgemaakt en me nu verdiept in het 
rapport van het Ministerie van OCW 
over excellente scholen 
(Maatgevende scholen III) 

Eerst begonnen aan een rapport dat Rachel 
blijkbaar al gedaan had. Ik kon dat niet 
opzoeken omdat ik niet bij haar bestand 
kon. We hebben het nu even samen 
afgestemd omdat we liever geen dubbel 
werk doen.  

21-09-
2015 

120 
min. 

Thuis Maatgevende scholen III afgemaakt, 
een ander rapport over excellentie 
doorgenomen en een rapport 
gevonden van de RUG over 
excellente leerlingen 

In het rapport van de RUG gaat het onder 

andere over de risicofactor 

achtergrondkenmerken, dit is niet relevant 

voor ons onderzoek omdat scholen/ouders 

hier geen invloed op hebben. Daarnaast 

hebben we afgesproken dat we het liefst 

volgende week het theoretisch kader af 

willen hebben en dus even hard willen 

werken aan PW deze week.  

23-09-
2015 

120 
min. 

Thuis Rapport van de RUG afgemaakt en 
ook het jaarverslag van 
Maatgevende scholen III gevonden.  

Lekker doorgewerkt, ik heb de slag wel te 
pakken denk ik.  

24-09-
2015 

50 
min. 

Studie

ruimte 

214 

Eindverslag van de jury 
Maatgevende scholen doorgenomen 

Samen aan PW gewerkt en even het werk 
van elkaar bekeken. Volgende week 
woensdag gaan we samen aan de slag om 
een goed geheel te maken van het 
theoretisch kader.  

25-09-
2015 

70 
min. 

Thuis Tips om excellent te worden en 
blijven samen gevat uit eindverslag 
'Gewoonweg Uitstekende Scholen'  

Ik denk dat we een heel eind zijn en dat we 
straks een algemeen beeld hebben en een 
goede 'beste methode' om te excelleren 
kunnen formuleren.  

28-09-
2015 

60 
min. 

Thuis Vandaag laatste twee rapporten in 
kernwoorden opgeschreven zodat er 
een kort overzicht verschijnt en we 
alles kunnen groeperen. 

Vandaag even kort aan PW gezeten maar 
merk dat dat prima gaat. Dit terwijl toen 
we net begonnen met PW ik telkens wel 
een kwartiertje nodig had om 'erin te 
komen', dat is nu niet meer aan de orde en 
is dus fijn.  

30-09-
2015 

120 
min. 

Bij 
Rachel 

Allebei hadden we onze rapporten af 
en dus hebben we vandaag gekeken 
hoe we alle informatie het beste 
konden groeperen. 

We zijn kritisch geweest op ons eigen werk 
en ook op dat van de ander. We gaan 
verder op dezelfde weg: we zoeken 
overeenkomsten en schrappen wat 
overbodig/niet relevant is.  
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1-10-
2015 

50 
min. 
+ 60 
min. 

Lokaal 
214 en 
daarna 
thuis 

Vandaag het hele theoretisch kader 
samen genomen en hanteren we het 
principe 'schrijven is schrappen'  

Ik merk dat ik nu al veel meer naar het 
werk kijk met de vraag ‘Hoe gaan we dit 
meten?’ omdat dit straks belangrijk is bij 
het praktische onderzoek 

2-10-
2015 

60 
min. 

Thuis Het gedeelte dat gericht is op 
docenten afgemaakt. Daar staat nu 
duidelijke concrete informatie.  

Ik vind het leuk om hiermee bezig te zijn en 
ik heb ook al zin om het straks te gaan 
meten bij scholen.  

5-10-
2015 

120 
min. 

Thuis Vandaag gewerkt aan het 
schoolgerichte deel van het 
excellentiebeleid. Het duurde even 
voordat ik daar het overzicht had en 
het goed kon verdelen. 

Tijdens het doornemen van alle informatie 
die we bij dit gedeelte hadden staan 
schreef ik op een kladblaadje kernwoorden 
per alinea en zo kreeg ik het overzicht 
weer. Ik werd er blij van dat dit werkte.  
Verder afgesproken met Rachel dat we 
morgen het theoretisch kader helemaal 
willen samen voegen in zijn geheel kritisch 
door willen nemen. Als we dan geen gekke 
dingen tegenkomen en tevreden zijn dan 
willen we woensdag een opzet maken voor 
het conceptueel model.  

6-10-
2015 

120 
min. 

Thuis Het hele theoretisch kader is 
samengevoegd. Helft van de 
bronvermelding is eruit gegooid, 
begonnen met dat bijwerken. Verder 
met een kritische blik alles 
doorgelezen.  

Morgen willen we samen kijken of we een 
opzet kunnen maken voor het conceptueel 
model.  

7-10-
2015 

80 
min. 

Thuis De bronnen uit andere bestanden 
toegevoegd aan de bibliografie. 
Daarnaast een opzetje voor het 
conceptueel model gemaakt. 

Het is lastig om te bedenken hoe je de 
indicatoren meetbaar gaat maken en 
vooral of en zo ja hoe je er een gewicht aan 
hangt. We hebben daarom afgesproken om 
vrijdag hier met meneer Schra even over na 
te denken. 

8-10-
2015 

50 
min. 

Wallet Nagedacht over hoe we onze 
indicatoren meetbaar kunnen 
maken. Daarnaast opgeschreven wat 
onze aannames in het onderzoek 
zijn.  

We hopen dat Schra ons kan helpen met 
hoe we de indicatoren meetbaar moeten 
maken.  

9-10-
2015 

80 
min. 

Lokaal 
260 en 
thuis 

Vandaag gesprekje gehad met 
meneer Schra wat wel verheldering 
bracht en daarna thuis verder 
gegaan met onderzoeksopzet en 
begin gemaakt met (de weging van) 
de indicatoren  

In het gesprekje hebben we besloten om 
geen andere scholen dan het JFC er bij te 
betrekken maar om binnen het JFC te gaan 
kijken in hoeverre het beleid op papier 
nageleefd wordt in de praktijk en in 
hoeverre het JFC dus een excellente school 
is. Dit vinden we allebei eigenlijk ook leuker 

14-10-
2015 

90 
min. 

Thuis De onderzoeksopzet afgemaakt, op 
de weging van de indicatoren na is 
hij af.  

We hebben nu indicatoren staan waar we 
het theoretische beleid van het JFC op gaan 
testen. Daarna gaan we kijken in hoeverre 
het beleid nageleefd wordt in praktijk. Dit 
hadden we eerst niet helemaal duidelijk in 
de onderzoeksopzet en in ons hoofd maar 
nu wel.  
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15-10-
2015 

50 
min. 

Thuis Mailtjes naar afdelingsleiders, 
meneer Minderhoud en twee 
talentbegeleiders van het JFC 
gestuurd of ze met ons een gesprek 
willen voeren over 
excellentiebevordering 

We hopen dat ze mee willen werken aan 
ons onderzoek.  

26-10-
2015 

60 

min. 

Kamer 
menee
r 
Minde
rhoud 

We hebben samen met meneer 
Minderhoud gepraat over wat er op 
het JFC gedaan wordt met 
betrekking tot 
excellentiebevordering 

Het was een interessant gesprek en 
gelukkig mochten we het opnemen.  

27-10-
2015 

60 
min. 

Thuis Met de geluidsopname van het 
gesprek van gisteren bij de hand het 
gesprek in Word uitgewerkt. 

Gek om jezelf terug te horen tijdens een 
interview, en ik dacht best vaak he dat had 
ik wel even anders kunnen formuleren. 

27-10-
2015 

20 
min. 

Lokaal 
118 

Met meneer Anemaet een gesprek 
gevoerd over de talentbegeleiding 
waar hij over gaat.  

Het was een interessant en duidelijk 
gesprek. We merkten dat het makkelijker 
was dan de eerste keer met meneer 
Minderhoud 

29-10-
2015 

60 
min. 

menee
r 
Brouw
er 

Met meneer Brouwer gepraat over 
ons PW en met name over de top 20 
die hij vorig jaar leidde in V4.  

Ook dit gesprek was erg leerzaam en 
interessant 

9-11-
2015 

30 
min. 

Kamer 
mevro
uw 
Ruiten
berg 

Met mevrouw Ruitenberg gepraat 
over het excellentiebeleid van het 
JFC 

We hebben nu alle gesprekken afgerond 
die we wilden voeren en denken dat we 
een compleet beeld hebben van wat het 
JFC op papier heeft staan over excellent 
onderwijs.  

9-11-
2015 

60 

min. 

Thuis De geluidsopname van het gesprek 
met meneer Minderhoud 
afgeluisterd en het verslag van het 
gesprek afgemaakt. 

Redelijk saai werk, maar wel nodig en ook 
het blijft goed om jezelf terug te horen 
denk ik.  

11-11-
2015 

120 
min. 

Lokaal 
214 

Vandaag hebben we een begin 
gemaakt met het opstellen van de 
enquête vragen voor leerlingen 

Het lijkt heel gemakkelijk om wat vragen te 
verzinnen maar toen we ons gingen 
afvragen of ze op deze manier meten wat 
we willen weten werd het wel wat 
ingewikkelder. 

12-11-
2015 

60 
min. 

Lokaal 
214 

Voor onszelf een bestand gemaakt 
met de motivatie/uitleg per 
enquêtevraag voor leerlingen. We 
hebben de enquête ook 
doorgenomen met meneer Schra.  

Doordat we de motivatie per vraag gingen 
opschrijven werden we kritisch naar elke 
vraag toe en we merkten dat dit goed was. 
Meneer Schra vond het er goed uit zien, 
daar waren we ook blij mee. Nog wat kleine 
dingen verbeterd. 

13-11-
2015 

120 
min. 

Thuis De enquête moet verzonden worden 
naar de bovenbouw van het VWO, 
lang gezocht om dit voor elkaar te 
krijgen.  

Jammer dat het zoveel tijd kost om dit voor 
elkaar te krijgen, had ik ook wel beter 
kunnen besteden maar gelukkig is het 
uiteindelijk gelukt. 

16-11-
2015 

60 
min. 

Thuis Nagedacht over en een begin 
gemaakt met de enquêtevragen voor 
leraren 

Het begin is dit keer niet moeilijk omdat je 
het op dezelfde manier kunt aanpakken als 
bij de enquête die we opstelden voor 
leerlingen.  
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17-11-
2015 

30 
min.  

Thuis  Overlegd met Rachel over de 
enquête voor leraren en daar verder 
aan gewerkt. 

Morgen maak ik de enquête voor leraren af 
en verstuur ik hem. 

18-11-
2015 

60 
min. 

Thuis De enquête voor leraren afgemaakt.  Rachel was niet thuis dus ik kon de laatste 
kleine dingen niet overleggen met haar. 
Morgenochtend overleggen we nog kort en 
sturen we hem eruit.  

23-11-
2015 

40 
min. 

Thuis Overlegd met Rachel hoe we de 
resultaten voor leerlingen gaan 
analyseren. Ik heb een bestand 
gemaakt waarin staat welke 
(kruis)tabellen we moeten maken 
om conclusies te kunnen trekken.  

We hebben afgesproken dat we in het 
bestand zetten als we de tabel af hebben 
zodat we niet dubbel werk doen. Daarnaast 
ook afgesproken dat we eerst de tabellen 
maken en daarna pas daaruit conclusies 
gaan halen.  

24-11-
2015 

90 
min.  

Thuis Weer opgehaald hoe je een 
kruistabel moet maken en ook een 
‘normale’ tabel gemaakt met een 
indicator.  

Het duurde even voordat ik door had hoe 
het werkte maar als je het eenmaal weer 
weet gaat het snel. Ik denk ook dat we 
alleen een kruistabel moeten maken als het 
meerwaarde heeft. Sommige vragen zijn 
genoeg om individueel te bekijken.  

25-11-
2015 

200 
min.   

Thuis Ik heb per indicator opgeschreven 
welke gegevens uit de enquête van 
leerlingen we hierbij gaan 
analyseren en op welke manier 
(kruistabel bijvoorbeeld).  
We hebben alle tabellen die we 
wilden om te analyseren en ik heb ze 
in Excel per indicator geordend.  

Samen op papier gezet wat we nu heel 
concreet aan het doen zijn en op welke 
manier we de resultaten gaan analyseren, 
dit was wel fijn voor het overzicht. 
De hele middag aan PW gezeten, wel 
vermoeiend maar gelukkig ook een heel 
eind verder gekomen   
 

26-11-
2015 

90 

min. 

Thuis Ik heb beschreven hoe we de 
resultaten van de leraren enquête 
gaan verwerken.  
Daarnaast hebben we een bestand 
gemaakt dat we kunnen versturen 
naar meneer Schra als concept PW.  

Het ging lekker snel omdat ik dezelfde 
manier van aanpak kon gebruiken als 
gisteren toen ik het deed voor de 
resultaten van de leerlingen enquête.  

30-11-
2015 

210 
min. 

Thuis Feedback gehad van meneer Schra. 
We hadden de hypothesen nog niet 
concreet verwoord in ons PW dus 
dat hebben we allereerst gedaan. 
Voor variabele 6 heb ik de resultaten 
geanalyseerd.  

We hadden even verwarring over 3 versies 
van Excel bestanden maar hebben 
uiteindelijk allebei met de juiste gewerkt.  
We hebben de indicatoren verdeeld, Rachel 
maakt 1 af en doet 2 en 4. Ik doe 5 en 6. 
Eerst hebben we 2 kruistabellen van 
indicator 1 samen gedaan, omdat we dan 
zeker weten dat we het op dezelfde manier 
aanpakken.  

1-12-
2015 

75 
min. 

Thuis De resultaten van de 
leerlingenenquête bij indicator 5 
geanalyseerd en conclusies 
getrokken.  

De resultaten gaven niet echt een 
antwoord op de hypothese bij deze 
indicator. Hypothese ging over de 
aanwezigheid van het extra aanbod terwijl 
we in de leerlingen enquête in gingen op de 
bekendheid ervan. Hier liep ik eerst tegen 
aan maar is wel goed gekomen, want is ook 
belangrijk om te noemen in ons onderzoek.  
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2-12-
2015 

50 
min. 

Lokaal 
214 

Gekeken naar de resultaten van 
elkaar en afspraken gemaakt over de 
analyse van de lerarenenquête. 

Rachel deed bij de leerlingen enquête 
analyse indicator 1,2 en 4. Daarom doe ik 
deze indicatoren bij de leraren enquête. 
Rachel doet nu indicator 3,6 en 7. We 
denken dat we meer objectiviteit hebben 
en ook kritisch blijven als je naar andere 
indicatoren kijkt van het onderzoek.  

4-12-
2015 

50 
min. 

 Lokaal 
214 

Rachel heeft de uitgewerkte 
gesprekken wat korter en bondiger 
gemaakt, want schrijven is 
schrappen. Dat heb ik eerst 
doorgenomen en daarna ben ik 
begonnen met het analyseren van de 
leraren enquête indicator 1. 

We hebben de slag te pakken, het gaat 
prima denken we en het is fijn dat we 
zoveel samen snel en effectief kunnen 
overleggen.  

5-12-
2015 

150 
min.  

Thuis Mijn deel van de analyse van de 
leraren enquête afgemaakt: 
indicator 1,2 en 4.  

Het is bij de leraren enquête lastiger dan bij 
de leerlingenenquête om de resultaten te 
analyseren omdat we veel minder 
respondenten hebben onder de leraren.  

7-12-
2015 

330 
min.  

Thuis Samen met Rachel de deelconclusies 
besproken en bewerkt. Daarna 
begonnen aan de eindconclusie, ik 
doe indicator 1, 2 en 3. 's Avonds 
deze samen afgemaakt en ook het 
advies geschreven.  

We hebben de hele middag samen eraan 
gewerkt wat wel weer een keer handig is 
omdat je snel en effectief kunt overleggen. 
Ook heel blij dat we nu echt het einde 
naderen.  

8-12-
2015 

50 
min. 

Lokaal 
214 

De adviezen de we geschreven 
hebben doorgenomen. Daarnaast 
begonnen aan de analyse van 
differentiatie per vakgroep. 

Vanmiddag maken we de conclusie en het 
advies af zodat we morgenavond deze 
samen kunnen doornemen.  

8-12-
015 

200 
min.  

Thuis De conclusie ingekort, advies 
afgemaakt en aan de analyse van de 
lerarenenquête differentiatie per 
vakgroep toegevoegd.  

Het was lastig om de conclusie kort en 
bondig te maken omdat je zoveel dingen 
weet te zeggen. Gelukkig hebben we hem 
nu wel een stuk korter en overzichtelijker 
gemaakt.  

9-12-
2015 

180 
min. 

Bij 
Rachel 

Samen met Rachel de discussie en de 
aanbeveling geschreven. We willen 
de hypothesen toch in de conclusie 
definitief aannemen/verwerpen. 

Dit gaan we morgen doen. Na een lange 
dag Amsterdam waren we moe maar we 
voelen ons nu wel extra voldaan en het was 
gezellig.  

10-12-
2015 

30 
min. 

Thuis  We hebben van elkaar de analyse 
van de kruistabellen kritisch 
doorgenomen om te controleren of 
we geen fouten hebben gemaakt. 

Nog niet klaar maar wel goed om te doen 
want als je naar de tabellen kijkt die je zelf 
hebt geanalyseerd zie je kleine foutjes over 
het hoofd 
 

11-12-
2015 

150 
min. 

Thuis Met Rachel variabelen verdeeld en 
(deel)conclusie(s) doorgenomen. De 
conclusie hebben we ook afgerond. 

Productief middagje gehad met Rachel. We 
zijn blij dat de conclusie (en ons pw bijna) 
af is. 

12-12-
2015 

180 
min. 

Thuis Het hele onderzoek doorgenomen 
en de laatste foutjes verbeterd.  

Het zijn nog wat kleine dingen die 
aangepast moeten worden en dan is het 
zover! Heel blij met het resultaat.  

13-12-
2015 

80 
min 

Thuis Alle afbeeldingen en tabellen 
genummerd.  

 

 


