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1. Inleiding 

 

Het onderwijs in Nederland heeft de afgelopen jaren vele veranderingen ondergaan. De 

invoering van de Tweede Fase in 1998 is daar één van de belangrijkste van. Binnen de 

Tweede Fase didactiek is veel aandacht voor praktijkgerichte vaardigheidsontwikkeling. De 

invoering van praktische opdrachten (PO’s) is hier een voorbeeld van. Praktische opdrachten 

zijn ‘onderzoeksopdrachten die gerelateerd zijn aan concrete maatschappelijke 

vraagstukken’. Bij deze opdrachten komen kennis, inzicht en vakspecifieke werkwijzen en 

vaardigheden aan de orde, maar ook de algemene vaardigheden kunnen bij de praktische 

opdrachten op een zinvolle wijze getoetst worden (Wijnen, 1997).  

 

In dit onderzoek gaan we in op de inrichting, het nut en de effectiviteit van PO’s in het 

onderwijs. We behandelen alleen de inzet van PO’s bij het vak economie in de vijfde klas op 

het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO). Daarnaast beperken we ons ook tot 

een analyse van het gebruik van het literatuuronderzoek als PO in het economieonderwijs.  

 

Motivatie 

Het afgelopen jaar zijn wij in aanraking gekomen met het gebruik van het literatuuronderzoek 

als praktische opdracht in het economieonderwijs. Hierbij is ons een aantal dingen 

opgevallen. 

- De leerlingen blijken het moeilijk te vinden om een onderwerp te kiezen. 

- De leerlingen hebben erg veel moeite met afbakening van het onderwerp. 

- Het maken van een opzet waarbij duidelijk naar voren komt dat het werkstuk een kop, 

middenstuk en een staart heeft, is voor de leerlingen lastig.  

- Koppeling van theorie met de praktijk blijkt moeilijk. 

- Het zoeken en selecteren van informatie gaat moeizaam. 

- Leerlingen hebben moeite met het schrijven van PO’s aan de hand van een vooraf 

gemaakte opzet. 

- Leerlingen wijken gauw af van het onderwerp in de drang om pagina’s tekst te 

produceren.  

- Leerlingen hebben nog weinig tot geen kennis van de wijze van informatieverwerking 

(bronvermelding, stelling nemen zonder argumenten). 

- Leerlingen hebben moeite met het maken van een werkstuk in groepjes. Het resultaat 

is over het algemeen verschillende schrijfstijlen per hoofdstuk, met vaak dubbele 

informatie. 
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Dit is voor ons reden om het gebruik van de praktische opdrachten in het voorbereidend 

wetenschappelijk economieonderwijs aan een nader onderzoek te onderwerpen. We hebben 

de volgende probleemstelling geformuleerd: 

 

Wat is de toegevoegde waarde van praktische opdrachten in de vorm van schriftelijke 

verslagen (literatuuronderzoek) in het economieonderwijs op het VWO? 

 

We gaan deze probleemstelling aan de hand van de volgende onderzoeksvragen 

beantwoorden:  

• Hoe ziet het gebruik van PO’s er nu uit?  

• Wat is het nut/achtergronden van het gebruik van PO’s? 

• Wat zijn onze ervaringen met het gebruik van PO’s bij het vak economie? 

• Hoe kan het nut van het gebruik van PO’s in het economieonderwijs worden 

vergroot? 

 

Ons onderzoek ziet er als volgt uit: In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van de 

geschiedenis van de PO. Hier gaan we in op het ontstaan van de Tweede Fase, de opkomst 

van de PO als toetsmiddel en de aansluiting van PO’s op de eindtermen van het vak 

economie. In hoofdstuk 3 wordt literatuur besproken die is gepubliceerd over het nut van het 

gebruik van praktische opdrachten in het onderwijs, hier worden zowel de knelpunten als de 

sterke kanten van het gebruik van PO’s binnen het onderwijs besproken. In hoofdstuk 4 

kijken we kritisch naar onze zelfgemaakte PO’s en proberen we tevens aan de hand van de 

gevonden literatuur uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, aanbevelingen te doen om deze PO’s te 

verbeteren. In dit hoofdstuk komen ook de voor- en nadelen van PO’s aan bod. Tenslotte 

zullen we in hoofdstuk 5 de onderzoeksvragen beantwoorden, conclusies trekken en 

aanbevelingen doen. 
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2. Praktische Opdrachten in de Tweede Fase 

 

2.1 De tweede fase 

 

De tweede fase is de term die wordt gebruikt voor de herinrichting van het onderwijs in de 

bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In 1998 is de tweede fase van start gegaan. De 

tweede fase is een vervolg op de in het begin van de jaren negentig ingevoerde 

basisvorming in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vanwege de behoefte aan 

mensen met een brede en toch behoorlijk specifieke kennis en mensen die weten hoe ze 

zich kennis eigen kunnen maken, is de inrichting van de bovenbouw behoorlijk op de schop 

gegaan. Er werd gezocht naar een nieuw evenwicht tussen kennisgericht en 

vaardigheidsgericht onderwijs. 

De onderwijskundige vernieuwingen in de tweede fase stoelen op wetenschappelijke 

inzichten op het gebied van psychologie en didactiek. Leerprocessen verlopen bijvoorbeeld 

beter als de leerling daar actiever en zelfstandiger bij betrokken is. Door een variatie in 

onderwijsvormen ontstaat een onderwijsomgeving die beter inspeelt op verschillen tussen 

individuen en de verschillende leerstijlen die er bestaan.  

De invoering van de tweede fase, met de aandacht voor het zelfstandig leren en leren-leren1, 

werd ook ingegeven vanuit klachten vanuit het Hoger Onderwijs dat de zelfstandigheid van 

de instromende leerlingen te wensen overliet. De overgang van de middelbare school naar 

de zelfstandigheid in het hoger onderwijs was voor veel leerlingen te groot. Door meer 

aandacht voor zelfstandig leren en het ontwikkelen van vaardigheden zou de aansluiting op 

het hoger onderwijs soepeler verlopen (Inspectie van het onderwijs, 2003). 

 

2.2 Vaardigheden 

 

De eindtermen die betrekking hebben op de ontwikkeling van vaardigheden zijn voor elk vak 

bij elkaar geplaatst in een apart leerdomein (domein A). Voor het vak economie zijn de 

volgende vaardigheden opgesteld2:  

 

Domein A : Vaardigheden  

De vaardigheden zijn opgesplitst in de volgende subvaardigheden: 

                                                 
1 Voor een uitleg over leren-leren, zie onder andere het artikel “Leren en leren leren in het studiehuis” van 
Simons en Zuylen, 1999. 
2 De eindtermen economie zijn onder meer te vinden op de website van de stichting leerplanontwikkeling (SLO), 
www.slo.nl 
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- Subdomein A1: Economische aspecten van concrete maatschappelijke vraagstukken 

- Subdomein A2: Economische instrumenten 

- Subdomein A3: Economische perspectieven en belangen 

- Subdomein A4: Informatievaardigheden 

- Subdomein A5: Rekenvaardigheden 

- Subdomein A6: Strategische vaardigheden 

- Subdomein A7: Oriëntatie op studie en beroep 

 

Het toetsen van deze vaardigheden gebeurt voor een (klein) deel op het centraal schriftelijk 

examen (CSE). Een belangrijker deel wordt getoetst bij de schoolexamens (SE). Een 

onderdeel van het schoolexamen is het maken van praktische opdrachten. 

 

2.3 Praktische opdrachten 

 

Samen met de invoering van de tweede fase, zijn ook de praktische opdrachten in het leven 

geroepen. Praktische opdrachten worden omschreven als ‘onderzoeksopdrachten die 

gerelateerd zijn aan concrete maatschappelijke vraagstukken’ (Wijnen, 1997). Hierbij wordt 

zowel getoetst op kennis als inzicht, als op vakspecifieke en algemene vaardigheden. 

Aangezien middelbare scholen vrij zijn bij de invulling van de praktische opdrachten kunnen 

deze opdrachten verschillende vormen hebben.  

Een aantal soorten PO’s zijn onder andere: 

• het doen van een onderzoek; 

• het verrichten van een literatuurstudie; 

• het omgaan met informatie ten behoeve van meningsvorming. 

Daarnaast worden de PO’s gepresenteerd door middel van bijvoorbeeld: 

• een geschreven verslag 

• een essay of artikel 

• een mondelinge voordracht 

 

De praktische opdrachten in het economieonderwijs richten zich voornamelijk op informatie- 

en onderzoeksvaardigheden. Leerlingen moeten informatie zoeken, selecteren, verwerken 

en presenteren. Daarnaast heeft het (schriftelijke) verslag een juiste opbouw met een 

probleemstelling, onderzoeksvragen en conclusies. Leerlingen maken in feite een soort 

miniscriptie over een bepaald economisch onderwerp. Dit sluit voornamelijk aan bij de 

subdomeinen A1, A3 en A4. 
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In hoofdstuk 4 zullen we kijken naar onze PO’s zoals we die hebben gemaakt en gegeven in 

dit schooljaar. Hier richten we ons onder andere op de aansluiting van onze PO’s aan het 

subdomein A van het vak economie. In het volgende hoofdstuk wordt gekeken naar het nut 

van het gebruik van PO’s in het onderwijs. 
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3. Het nut van praktische opdrachten  

 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar literatuur over het nut van praktische opdrachten. In de 

inleiding zijn al een paar knelpunten uit onze eigen onderwijservaringen naar voren gekomen 

met het begeleiden van praktische opdrachten. In dit hoofdstuk bespreken we literatuur over 

zowel de knelpunten als de sterke kanten van het gebruik van praktische opdrachten binnen 

het onderwijs. 

 

Praktische opdrachten; een studielastverlichting of verzwaring? 

Op 6 december 1999 werd het in Nederland wel duidelijk dat de tweede fase minder goed 

functioneerde als van tevoren werd verwacht. Op die dag gingen ruim 25.000 scholieren de 

straat op om hun ongenoegen te uiten over de Tweede Fase. Een te hoge werkdruk was de 

reden voor de scholierenstaking. De Universiteit van Amsterdam heeft deze werkdruk 

onderzocht. Zij deden dit door middel van interviews met leerlingen, docenten en 

schoolleiders en formuleerden verschillende knelpunten van de tweede fase. Eén van 

oorzaken van de te hoge werkdruk waren de praktische opdrachten. De wens om praktische 

opdrachten te verminderen was volgens de onderzoekers duidelijk aanwezig en zou wellicht 

een oplossing voor de te hoge werkdruk kunnen zijn. Alleen zou dit niet direct tot een 

verlichting van de werkdruk hoeven leiden, omdat een verlichting van opdrachten een 

verzwaring van toetsen met zich mee zal brengen. Ook vinden de docenten het nadelig voor 

de leerlingen, omdat de mogelijkheid om met goede cijfers voor praktische opdrachten hun 

algehele cijfer op te halen kleiner zou worden. Daarmee zal de studielastverlichting 

misschien tegelijkertijd een studielastverzwaring betekenen. Tevens stelt een docent in een 

interview dat de maatregel in strijd zou zijn met de ‘studiehuisgedachte’, omdat de toetsen 

zwaarder zullen meetellen, meer theorie en minder gewicht voor opdrachten, dus minder 

nadruk op vaardigheden. Een andere genoemde maatregel door een docent met betrekking 

tot de praktische opdrachten, is meer variatie in de opdrachten om handel in PO’s tegen te 

gaan. (Universiteit van Amsterdam) 

 

Praktische opdrachten; een verwaarlozing van kennis? 

De Engelse kennissocioloog Michael Young heeft een theorie over het Nieuwe Leren in 

Nederland en legt deze uit in een interview met het NRC Handelsblad in november 2005. In 

het artikel komt naar voren dat aan de nieuwe onderwijsmethoden het gevaar kleeft van 

verwaarlozing van kennis. Volgens Young kunnen mensen met kennis controle over hun 

leven krijgen, om zo niet opgesloten te blijven in hun praktische ervaringen. De taak van 
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onderwijs is dat het duidelijk moet maken dat kennis die op school geleerd wordt niet 

hetzelfde is als alledaagse ervaringskennis. Hij vindt dat niet de leerling centraal moet staan 

in onderwijs, maar de pedagogische relatie waarin kennisverwerving plaatsvindt. Volgens 

hem zijn praktische opdrachten alleen maar pedagogisch verantwoord als de opdrachten 

ertoe leiden dat leerlingen meer kennis opdoen van het vak, dus de opdrachten moeten 

worden ingebed in de kennisstructuur van een vak. De opdrachten heb je nodig om internet 

te gebruiken of praktische ervaringen te interpreteren. “Zonder die inbedding verworden 

praktische opdrachten tot internetplagiaat en tot een recycling van ervaringen” (NRC 

Handelsblad, 2005). Dit betekent dus dat praktische opdrachten voor economie moeten 

aansluiten bij de eindtermen economie en dat leerlingen met het maken van een PO dieper 

ingaan op de kennis die in het vak economie naar voren komt.  

Bronneman, onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau, heeft in een onderzoek 

vastgesteld dat jongeren die naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs gaan, steeds 

minder weten en kunnen. Dit komt omdat ze op de basisschool en in het voortgezet 

onderwijs meer praktisch onderwijs krijgen en minder leren. Daar staat vaker de ontwikkeling 

van een leerling centraal, en niet meer de leerstof. Hij concludeert in zijn onderzoek dat 

“meer praktijkonderwijs en brede omarming van het zogenaamde competentiegericht leren 

gaat op den duur onvermijdelijk ten koste van het onderwijsniveau” (Bronneman-Helmers, 

2006). Dhr. Mantel heeft tevens een betoog geschreven over het falen van de aansluiting 

van het VWO economie onderwijs met het hoger economie onderwijs, terwijl verbetering van 

die aansluiting nu juist doel van de invoering van de Tweede Fase was. De afgestudeerden 

hebben minder feitenkennis dan traditioneel opgeleide leerlingen als zij de universiteit 

binnenkomen en dit geldt voornamelijk voor economie. Dit komt volgens hem vooral doordat 

er een verslechtering van de aanwezige wiskundige vaardigheden en kennis bij leerlingen en 

studenten aanwezig is. Dit komt doordat in de exameneisen VWO-economie steeds minder 

wiskundekennis en –vaardigheden worden vereist, terwijl dit juist het knelpunt vormt bij de 

economie studenten op het hoger onderwijs. Dhr. Mantel is bang dat wanneer de overheid 

modelvorming en wiskunde uit het schoolvak economie verwijdert, economie een soort 

veredelt soort vak maatschappijleer wordt. Dit artikel heeft ons het idee gegeven om juist in 

het PO economie meer wiskundige vaardigheden te gaan testen, om zo een groot knelpunt 

met de aansluiting met het hoger economie onderwijs weg te nemen (Mantel, 2006). 

 

Praktische opdrachten; de waarde van diploma’s daalt? 

In augustus 2007 krijgen middelbare scholen een grotere autonomie voor de inrichting van 

het onderwijs en dat heeft gevolgen voor het examen, want scholen krijgen meer vrijheid bij 

het stellen van exameneisen. Straks zal voor de meeste vakken op havo en vwo nog maar 

zo'n 60 procent van de examenstof in het centrale examen getoetst worden, de rest (40%) 



 11 

komt terecht in het schoolexamen. Onderwijssocioloog Jaap Dronkers heeft een onderzoek 

gedaan in opdracht van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Zijn conclusie is dat scholen 

hun leerlingen gemiddeld hogere cijfers geven voor de schoolexamens dan zij behalen bij 

het centrale examen, waardoor de diploma's minder waard worden. Door de herziening van 

de tweede fase in augustus 2007 wordt gevreesd dat dit alleen maar erger gaat worden als 

het schoolexamen nog meer dan nu de inhoud van het diploma gaat bepalen. Voor het 

schoolexamen kiezen scholen meestal allerlei andere vormen naast schriftelijke toetsen, 

zoals mondelinge examens en praktische opdrachten (practica, veldwerk, stages, 

onderzoek, vakoverstijgende projecten). Verschillen tussen scholen wordt hierdoor erg groot, 

wat niet bevorderlijk is voor vervolgopleidingen. Deze moeten dan toelatingsexamens gaan 

afnemen om het niveau en vaardigheden van de leerlingen te testen (Hagers, 2006). 

 

Praktische opdrachten; een verbetering van vaardigheden? 

Ondanks al deze knelpunten met betrekking tot de praktische opdrachten pleit Mossel van 

Stichting Leerplan Ontwikkeling nog steeds voor meer aandacht voor communicatieve 

vaardigheden op havo en vwo. Hij is van mening dat het voortgezet onderwijs zich nog te 

veel richt op kennisoverdracht voor de examens. De scholen moeten de leerlingen 

voorbereiden op de manier van werken in het hoger onderwijs, waar ze moeten 

samenwerken, zelf hun leerproces aansturen en aan grote opdrachten werken. Dit kan 

volgens hem getraind worden door middel van profielwerkstukken en praktische opdrachten. 

Volgens Mossel moeten deze opdrachten origineler worden om plagiaat te voorkomen, en 

meer aansluiten bij de interesses en geplande vervolgstudie van de leerling. Uiteindelijk 

moeten de algemene vaardigheden van leerlingen verbeteren met als hoofddoel een betere 

aansluiting met het hoger onderwijs. Er zijn verschillende scholen die experimenteren met dit 

‘competentiegericht’ leren. De resultaten zijn dat leerlingen erg moeten wennen, maar de 

docenten zijn overtuigd dat de werkwijze activerend leren bevordert en dat het leerlingen 

stimuleert om vaardigheden op te doen en kennis te vergaren (Havo-special, 2007). 
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4. Praktische Opdrachten VWO 5 

 

In dit hoofdstuk kijken we kritisch naar onze zelfgemaakte PO’s en proberen we 

aanbevelingen te doen om deze PO’s te verbeteren. 

 

4.1 PO Pleincollege Bisschop Bekkers 

Als eerste zal de praktische opdracht worden geanalyseerd die is gegeven in de 5 VWO klas 

op het Pleincollege Bisschop Bekkers in Eindhoven. Deze praktische opdracht bestaat uit 

een literatuuronderzoek met een schriftelijk verslag als presentatievorm. Leerlingen zijn 

ingedeeld in groepen van vier leerlingen, welke ze zelf hebben mogen samenstellen. De 

volledige PO met het bijbehorende beoordelingsmodel vindt u in bijlage I.   

 

4.1.1 Motivatie  

Voor deze PO heb ik ervoor gekozen om de leerlingen twee hoofdonderwerpen aan te 

bieden waaruit ze zelf een keuze kunnen maken. De leerlingen bepalen zelf op welke wijze 

ze het onderwerp willen onderzoeken. Ik heb ze hierbij alle vrijheid gegeven. Om wat ideeën 

op te doen heb ik bij elk hoofdonderwerp een artikel toegevoegd, die kan dienen als basis 

voor hun verdere oriëntatiefase. De keuze voor de onderwerpen “olie” en “innovatie” is 

ingegeven door het besef van de actuele waarde van deze onderwerpen in de huidige 

economische wereld. Er gaat geen dag voorbij of er zijn nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van innovatie en de oliemarkt. Het is zodoende voor de leerlingen niet moeilijk om 

zich te verplaatsen in bijvoorbeeld de problematiek van de oliemarkt. De onderwerpen zijn 

actueel, maatschappelijk- en economisch relevant en hopelijk voor de leerlingen ook nog 

interessant.  

 

4.1.2 De leerlingeninstructie 

Aangezien de leerlingen erg veel vrijheid hebben in de wijze waarop ze het hoofdonderwerp 

in hun PO verwerken, heb ik wel diverse richtlijnen opgesteld. Daarnaast heb ik voor elk PO-

onderwerp specifieke eisen ten aanzien van de uitvoering gesteld. De eisen gaan over het 

gebruik van het soort informatiebronnen, het gebruik van figuren/grafieken en de minimale 

omvang van het werkstuk.  

Deze richtlijnen en eisen heb ik geformuleerd om enige zekerheid van kwaliteit te krijgen. 

Om de leerlingen te stimuleren om de geleerde theorie te koppelen aan de (gevonden) 

praktijk, heb ik in de PO’s het gebruik van het studieboek (lesbrieven) gestimuleerd.  
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De leerlingen moeten voor hun verslag zelf een probleemstelling en onderzoeksvragen 

formuleren. Daarnaast bedenken ze een subtitel. Het zelf verzinnen van een subtitel kan het 

vergemakkelijken om een probleemstelling te verzinnen. De subtitel geeft immers de 

probleemstelling vaak weer.  

In de planning van de PO is tenminste één tussentijdse controle ingepland. Daarnaast heb ik 

de hoofd- en deelvragen zoals die aan het begin van het proces zijn ingeleverd, apart 

beoordeeld. Het werkproces wordt verder in de gaten gehouden door het bijhouden van een 

logboek, waarin alle verrichte activiteiten van de leerlingen moeten worden vermeld. Ook het 

gebruik van het logboek wordt beoordeeld.  

 

4.1.3 Vaardigheden  

In deze opdracht worden veel vaardigheden aangesproken. Aan bod komen de volgende 

vaardigheden: 

• Onderzoeksvaardigheden: het opstellen van een hoofdvraag en deelvragen. Het 

plannen door middel van een plan van aanpak en evalueren van het eigen werk. 

• Informatievaardigheden: leerlingen dienen informatie te verzamelen, op waarde te 

beoordelen en deze te verwerken in het verslag. 

• Presentatievaardigheden: het schrijven van een verslag in goed leesbaar 

Nederlands. 

• ICT-vaardigheden: internet informatie zoeken, Word om het verslag te typen, Excel 

voor het maken/bewerken van figuren en grafieken. 

 

4.1.4 Resultaten 

Een goed schriftelijk verslag is volgens mij een vakinhoudelijk sterk stuk dat een duidelijke 

structuur en een prettige en heldere vormgeving heeft. Daarnaast worden bronnen op de 

juiste manier verwerkt en vermeld en is het werkproces duidelijk beschreven in een logboek. 

Om dit te bereiken moeten leerlingen gebruik maken van de vaardigheden die zijn genoemd 

in de vorige paragraaf. Leerlingen worden derhalve beoordeeld op de volgende punten (een 

volledig beoordelingsmodel vindt u in bijlage I): 

 

Structuur 

Bij het beoordelen van de PO’s bleek als eerste dat, hoewel de leerlingen duidelijk hebben 

moeten aangeven waar hun verslag over zou gaan en wat ze zouden gaan uitzoeken, dat de 

meeste leerlingen uiteindelijk moeite hadden met gestructureerd schrijven. Sommige 

verslagen hadden kop noch staart. Hierdoor is het voor mij duidelijk geworden dat leerlingen 

kennis en vaardigheden die ze opdoen bij het ene vak (met name Nederlands uiteraard) of in 

het ene leerjaar, maar moeilijk kunnen transfereren naar een ander vak of ander leerjaar. 
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Hoewel ik uitgebreid aandacht heb besteed aan het bijbrengen van het belang van een 

goede en heldere structuur van een verslag, heb ik veel praktische opdrachten gezien die 

weliswaar over het aangegeven onderwerp gingen, maar verder weinig structureel tot een 

analyse van de hoofdvraag kwamen. 

 

Vakinhoud 

Volgens Michael Young (zie hoofdstuk 3) zijn praktische opdrachten alleen maar 

pedagogisch verantwoord als de opdrachten ertoe leiden dat leerlingen meer kennis opdoen 

van het vak. In hoeverre zijn de praktische opdrachten die de leerlingen nu hebben 

ingeleverd van toegevoegde waarde wanneer de leerlingen zich voorbereiden op toetsen of 

(eind)examens? Hebben ze wel voldoende kennis opgedaan of is het literatuuronderzoek 

uiteindelijk slechts een eerste kennismaking met het schrijven van een scriptie? 

Het is waar, als ik een week nadat de PO’s zijn ingeleverd vraag aan de leerlingen of ze wat 

vakinhoudelijks hebben geleerd en wat ook alweer de conclusies waren die ze in de PO 

hebben getrokken, krijg ik vaak nul op het rekest. Hebben ze dan niets geleerd? Ik ben van 

mening dat voor veel leerlingen deze PO inderdaad een eerste kennismaking was met het 

schrijven van een scriptie. Maar ze hebben wel degelijk een aantal economische artikelen 

gelezen en ze hebben aardig wat informatie van het internet tot zich genomen. De 

verwerking ervan is alleen nog niet zoals het hoort. 

 

Vormgeving/Taalgebruik 

Een goede vormgeving draagt bij aan de inhoud. Door een helder gebruik van alinea’s, 

paragrafen, figuren/grafieken en een helder taalgebruik zal de lezer geboeid blijven, het 

overzicht behouden en de inhoud beter kunnen begrijpen en onthouden.  

De problemen die op dit gebied naar voren kwamen waren de volgende: 

De drang om pagina’s te produceren blijkt erg groot. Dit resulteert onder andere in het 

overmatig gebruik van figuren en grafieken om het werkstuk ‘mooier’ te maken, terwijl de 

figuren niets toevoegen aan de tekst. Doordat veel leerlingen taalgebruik overnemen van de 

bron heb ik in veel PO’s ook verschillende taal-/schrijfstijlen onderscheiden.  

 

Bronnengebruik 

De meeste leerlingen halen hun informatie van het internet. Vervolgens plakken veel 

leerlingen de gevonden informatie gewoon achter elkaar zonder dat daar enige eigen 

inbreng bij komt kijken. Op zich is het prima als leerlingen informatie van het internet halen, 

maar ik verwacht wel minstens dat ze in eigen woorden weergeven wat ze op internet 

hebben gelezen en dat ze ook begrijpen wat ze in hun verslag schrijven. Het vermelden van 

de bron is bij bijna elke ingeleverde PO niet op de juiste manier gedaan. Leerlingen tikken 
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blind informatie over, zonder deze op waarde te schatten en de bijbehorende bron te 

vermelden. Dit blind overtikken resulteert overigens ook in de verschillen in schrijfstijl zoals in 

de vorige alinea is vermeld. Er worden tientallen artikelen gezocht om vervolgens allemaal 

gedeeltelijk herschreven in het verslag op te nemen, zonder te kijken naar de bruikbaarheid. 

Ook hier komt de drang naar het produceren van veel pagina’s tot uitdrukking.  

 

Werkprocesbeschrijving 

Het gebruik van het logboek is in de ogen van veel leerlingen een onbelangrijk onderdeel 

van de PO. Leerlingen geven hierin aan hoelang ze bezig zijn geweest met de verschillende 

onderdelen van het verslag, maar er is geen enkele controle op de werkelijk besteedde tijd. 

Bij het beoordelen van het logboek moet ik dus aannemen dat het eerlijk ingevuld is. Een 

goed logboek geeft de docent, behalve inzicht in de door de leerlingen besteedde tijd aan de 

verschillende onderdelen, ook inzicht in de werkwijze en de geleerde theorie en 

vaardigheden. 

 

Als laatste punt van kritiek noem ik de onderlinge afhankelijkheid van de leerlingen wanneer 

deze in groepen van 4 werken aan 1 schriftelijk verslag. Verschillende groepen 

functioneerden niet goed doordat sommige leerlingen ongevraagd bij elkaar in de groep 

kwamen nadat ze ‘overbleven’ bij het vormen van groepen. Free-riders-gedrag was vaak het 

gevolg.  

Al met al vraag ik me af of leerlingen wel veel hebben geleerd door het schrijven van deze 

PO. Ik ben eerlijk gezegd niet erg positief over het nut van deze PO. De meeste verslagen 

bestonden uit gebundeld kopieer- en plakwerk. Hoewel ik meerdere maatregelen heb 

genomen om het niveau aanzienlijk hoger te krijgen dan ik voorheen heb gezien, valt het me 

nog tegen. De leerlingen verzekeren me ervan dat het bij andere vakken ook zo gaat en dat 

ze dus niet anders gewend zijn. Natuurlijk heb ik ook goede PO’s binnengekregen. Dit was 

dan echter vaak het gevolg van vele aanwijzingen van mijn kant naar aanleiding van eerder 

ingeleverde versies.  

 

4.2. PO Cals College. 

In deze paragraaf zal de praktische opdracht worden geanalyseerd die is gegeven in de 5 

VWO klas op het Cals College in Nieuwegein. Deze praktische opdracht bestaat ook uit een 

literatuuronderzoek met een schriftelijk verslag als presentatievorm, de groepen bestaan uit 

twee leerlingen. Tevens dient iedere groep een flyer te maken over het onderwerp dat ze 

hebben gekozen, om zo hun PO te kunnen ‘verkopen’. 

De volledige PO met het bijbehorende beoordelingsmodel vindt u in bijlage II. 
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4.2.1 Motivatie  

Voor de PO op het Cals College is gekozen om de leerlingen een onderwerp te laten kiezen 

uit de onderwerpenlijst in bijlage II. Tevens is het mogelijk dat de leerlingen zelf een 

onderwerp voorstellen dat ze interessant vinden. Dat laatste is eigenlijk door de meeste 

leerlingen gedaan. De leerlingen bepalen zelf op welke wijze ze het onderwerp willen 

onderzoeken. Er wordt hierbij alle vrijheid aan de leerlingen gegeven. Er worden wel 

literatuursuggesties door de docent gedaan in de vorm van goede interessante internet sites 

en eventueel wat artikelen. De onderwerpen die de leerlingen kiezen moeten economisch 

relevant, actueel en vooral uitvoerbaar zijn. De docent waarschuwt een groep als hij/zij denkt 

dat het onderwerp niet haalbaal/ uitvoerbaar is.  

 

4.2.2 De leerlingeninstructie 

Ook met de PO op het Cals College krijgen de leerlingen erg veel vrijheid in de wijze waarop 

ze het hoofdonderwerp in hun PO verwerken. Er zijn wel enige richtlijnen opgesteld, maar 

wel minder dan bij de PO van het Pleincollege Bisschop Bekkers. De eisen zijn eigenlijk de 

standaard regels voor een werkstuk. Dus de PO moet voorzien zijn van een voorblad, een 

inhoudsopgave, een inleiding, een behandeling van hoofd- en deelvragen, een 

conclusie/samenvatting, een vermelding van bronnen, een logboek en een flyer. 

Deze richtlijnen zijn geformuleerd om duidelijk te maken dat de PO van economie een 

werkstuk is en niet een practicum of iets dergelijks. Deze richtlijnen zijn echter wel flexibel, in 

overleg met de docent mag de PO ook een artikel vorm aannemen voor bijvoorbeeld in een 

tijdschrift. 

De leerlingen moeten voor hun verslag zelf hoofd- en deelvragen formuleren, deze worden 

tijdens het oriëntatiegesprek besproken. Tijdens dit oriëntatiegesprek geeft de docent veel 

sturing, de vragen worden aangepast op een manier dat ze voor de leerlingen duidelijk zijn 

en het onderwerp goed afbakent. 

In de planning van de PO is geen tussentijdse controle ingepland, maar de docent vraagt 

regelmatig in de les hoe het met het PO gaat. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze zelf 

naar de docent gaan en een afspraak maken. Dit wordt in de meeste gevallen ook gedaan, 

er zijn gemiddeld ongeveer drie tussentijdse gesprekken voor de eindinleverdatum. Verder 

wordt het werkproces in de gaten gehouden door het bijhouden van een logboek, waarin alle 

verrichte werkzaamheden van de leerlingen moeten worden vermeld. Uiteindelijk wordt 

alleen het werkstuk en de flyer beoordeeld.  

 

4.2.3 Vaardigheden  

In de praktische opdracht van het Cals College worden veel vaardigheden van leerlingen 

getoetst, namelijk de volgende vaardigheden: 
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• Informatievaardigheden: ook wel zoekvaardigheden, leerlingen verzamelen 

achtergrondinformatie, deze moeten ze op waarde beoordelen en verwerken in het 

verslag. 

• Samenwerken: leerlingen moeten in groepen van twee leren samenwerken.  

• Presentatievaardigheden: het schrijven van een verslag in goed leesbaar Nederlands 

zonder taalfouten. Tevens is het belangrijk dat de leerlingen de PO er goed verzorgd 

laten uitzien. Dit betekent dat ze de PO moeten laten inbinden en dat het uiterlijk van 

het verslag er goed uitziet.  

• Continuïteit waarborgen: de leerlingen moeten in een bepaalde periode een prestatie 

leveren, dit vereist planning/organisatie.  

• ICT-vaardigheden: internet informatie zoeken, Word om het verslag te typen. 

 

4.2.4 Resultaten 

De praktische opdrachten op het Cals College moeten in grote lijnen aan dezelfde eisen 

voldoen als op het Pleincollege Bisschop Bekkers. Een duidelijke structuur, goede 

vormgeving, voldoende vakinhoud, een juist bronnengebruik en een overzichtelijke 

werkprocesbeschrijving zijn standaardeisen voor het schrijven van een goed schriftelijk 

verslag. Om dit te kunnen bereiken moeten leerlingen de vaardigheden die zijn genoemd in 

de vorige paragraaf gebruiken. Leerlingen worden uiteindelijk op dezelfde punten beoordeeld 

als op het Pleincollege Bisschop Bekkers (een volledig beoordelingsmodel vindt u in bijlage 

II): 

 

Structuur  

Net als met de PO van het Pleincollege Bisschop Bekkers, bleek bij de beoordeling dat de 

meeste leerlingen moeite hebben met het gestructureerd schrijven. Ondanks het 

oriëntatiegesprek, waarin de docent de hoofd- en deelvragen met de leerling bespreekt en 

ook veel sturing geeft aan de structuur van het verslag, houden de leerlingen nog steeds 

veel moeite met gestructureerd schrijven. De praktische opdrachten hadden geen logische 

verloop, de leerlingen vinden het moeilijk om het onderwerp af te bakenen en dwalen erg af 

van de oorspronkelijke deelvragen. Dit betekent dat leerlingen niet gericht genoeg de 

deelvragen beantwoordden om zo tot een gedegen en gestructureerd antwoord op de 

hoofdvraag te komen.  

Tevens op het Cals College hebben leerlingen moeite om leerlingen kennis en 

vaardigheden, die ze opdoen bij een ander vak of een ander leerjaar, moeilijk kunnen 

overbrengen naar een ander vak of ander leerjaar. Ook blijkt dat bij het vak Nederlands 

weinig aandacht aan scriptievaardigheden wordt geschonken.  
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Vakinhoud  

Het eerste wat opviel in het beoordelingsproces wanneer gekeken werd naar vakinhoud, is 

dat een aantal leerlingen echt met hele originele onderwerpen kwamen voor hun PO. Enige 

voorbeelden zijn onderwerpen als carrièrevrouwen (het glazen plafond) en het Sachalin 

olieveld. Natuurlijk waren er ook standaardonderwerpen zoals het bestedingsgedrag van 

jongeren. Het nadeel van het systeem dat leerlingen eigen onderwerpen mogen kiezen, is 

natuurlijk het gevaar dat de onderwerpen niet aansluiten op de eindtermen van economie. 

Ook bij de PO op het Cals College zijn de volgende vragen relevant. In hoeverre zijn de 

praktische opdrachten die de leerlingen nu hebben ingeleverd van toegevoegde waarde 

wanneer de leerlingen zich voorbereiden op toetsen of (eind)examens? Hebben de 

leerlingen wel voldoende kennis opgedaan of is het literatuuronderzoek uiteindelijk slechts 

een eerste kennismaking met het schrijven van een scriptie? 

De economie sectie op het Cals College is van mening dat de praktische opdracht economie 

meer als een eerste kennismaking met het schrijven van een scriptie moet worden gezien, 

dan dat het PO veel toevoegt aan de vakinhoudelijke kennis van leerlingen.  

 

Vormgeving en taalgebruik  

Een positief punt met betrekking tot de vormgeving waren de gemaakte flyers. De leerlingen 

vonden dat erg leuk om te doen en het resultaat was dat bijna elke groep prachtige originele 

flyers had gemaakt. De leerlingen konden vooral met de flyer hun creativiteit tonen.  

Net als op het Pleincollege Bisschop Bekkers was de drang om pagina’s te produceren 

groot. Veel leerlingen gebruiken figuren en grafieken om het werkstuk ‘mooier’ te maken, 

terwijl de figuren niets toevoegen aan de tekst. Tevens kan je als docent merken welke 

leerling welk stuk heeft geschreven, of wat gekopieerd is van internet, door de verschillende 

taal-/schrijfstijlen binnen één PO.  

 

Bronnengebruik  

Op het Cals College is het prima als leerlingen informatie van het internet halen, maar er 

wordt verwacht dat ze de informatie in eigen woorden vertellen met een correcte 

bronvermelding. Hiermee wordt voorkomen dat leerlingen veel artikelen zoeken en alles 

maar in de PO proppen om zo veel pagina’s te ‘schrijven’. Het probleem van plagiaat wordt 

grotendeels tegengegaan door waarschuwingen tijdens de tussentijdse evaluatie. Aangezien 

al verschillende keren leerlingen zijn geschorst door de examencommissie doordat ze 

plagiaat hadden gepleegd, zijn de leerlingen er wel voorzichtiger mee geworden. Echter nog 

altijd zitten er veel onzin verhalen in het PO die zijn overgetypt van een bepaalde bron. Een 

juiste bronvermelding is voor de leerlingen moeilijk. De eis was dat er bij elke bron zou 
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worden vermeld waar de site over gaat en wie die bron heeft gebruikt en er in de tekst wordt 

aangegeven waar de bron wordt gebruikt. Maar dit gaat nog altijd mis. 

 

Werkprocesbeschrijving  

Over het algemeen verliep het proces redelijk goed. De leerlingen hebben zonder problemen 

of zeuren de deadline gehaald, of gaven al lange tijd van tevoren aan dat de deadline niet 

gehaald ging worden. Ondanks de PO op het Cals College gemaakt wordt in groepen van 

twee leerlingen, is het samenwerken nog steeds lastig. Onderling contact is er nauwelijks, 

vaak worden de deelvragen opgedeeld en kan je als docent precies zien wie wat heeft 

geschreven. Ook wordt free-riders gedrag vaak te laat gesignaleerd, doordat er een 

taakverdeling is gemaakt. Het logboek vinden veel leerlingen een onbelangrijk onderdeel van 

de PO, deze wordt vaak achteraf snel in elkaar gezet. Daarom is het belangrijk om wel 

tussentijdse evaluaties te hebben, om te zien of beide leerlingen serieus met de PO aan de 

slag zijn.  

 

Over het algemeen ben ik redelijk positief over het nut van PO. Ik vind het belangrijk dat 

leerlingen het gehele proces van het maken van een schriftelijk verslag al meemaken in het 

voorgezet onderwijs. Vooral de vaardigheden die komen kijken van het leveren van een 

prestatie in een bepaalde tijd, vind ik belangrijk. Hiervoor moeten ze plannen en met 

deadlines leren omgaan. Ook dat leerlingen een tijd bezig zijn met een bepaald onderwerp 

en dat ze hier creatief mee om kunnen gaan is positief. Tenslotte vind ik dat het goed is dat 

door de PO leerlingen wat verder kijken dan alleen het boek, ze leren wat economie betekent 

in het dagelijkse leven. Wat minder nuttig aan de PO is de inhoudelijke kennis die de 

leerlingen met het schrijven van de PO opdoen, vaak zijn de meeste verslagen gekopieerde 

teksten en gaan niet diep genoeg op de onderwerpen in. Leerlingen van het Cals College 

zijn er positief over het PO economie, ze vinden dat ze veel vrijheid krijgen en daardoor 

voelen ze zich verantwoordelijk voor het resultaat. 

 

4.3. Aanbevelingen 

Als we de PO’s van beide scholen naast elkaar leggen, wat kan er worden gedaan om PO’s 

te verbeteren? Om leerlingen meer te begeleiden bij het schrijven van een goed 

gestructureerd stuk zullen er allereerst richtlijnen voor het schrijven van een PO moeten 

worden opgesteld die leerlingen kunnen raadplegen. Deze richtlijnen zullen voor elk vak 

dezelfde moeten zijn. Vaak zijn zulke richtlijnen wel aanwezig op een school, er wordt echter 

door verschillende secties op verschillende manieren mee omgegaan. Taalgebruik wat de 

ene docent “niet vind kunnen” is bij de andere docent “prima taalgebruik”.  
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Leerlingen hebben de behoefte aan voorbeelden. Door het beschikbaar stellen van 

voorbeelden van goede literatuurscripties (op het gewenste niveau) krijgen de leerlingen een 

indruk van het gewenste niveau en de taken die ze moeten uitvoeren om ook een PO van 

tenminste dezelfde kwaliteit te kunnen schrijven.  

Een goede structuur begint bij het bedenken van goede hoofd- en deelvragen. Deze vormen 

het fundament van het werkstuk. De begeleidende docent zal de leerlingen moeten 

begeleiden bij het opstellen van deze onderzoeksvragen. In de PO zoals die is gegeven op 

het PBB leveren de leerlingen de hoofd- en deelvragen in voordat ze beginnen met schrijven. 

Deze worden apart beoordeeld en leerlingen mogen pas aan de slag wanneer deze vragen 

goedgekeurd zijn door de docent. Tijdens het schrijfproces kan de docent controleren of de 

geschreven stukken wel voldoende bijdragen aan de beantwoording van de 

onderzoeksvragen. 

 

Zoals in de paragrafen 4.1.4 en 4.2.4 is uiteengezet lijkt vakinhoud op dit moment het 

ondergeschoven kindje. De leerlingen krijgen wel aardig wat vakinhoud onder ogen maar 

door eenvoudig kopieer- en plakwerk leren ze er nog weinig van. Dit is op te lossen door 

leerlingen te verplichten om de gebruikte artikelen, voordat ze de inhoud hiervan verwerken 

in de PO, te laten bestuderen, samenvatten, presenteren en eventueel te toetsen. Wel moet 

dan worden bekeken of dit haalbaar is gezien de tijd die dit zal innemen. Een mondelinge 

presentatie (met aanvullende discussie) door de gehele groep is overigens ook een middel 

om de opgedane vakkennis te toetsen. Wat ook een optie is, is leerlingen die het PO hebben 

gemaakt een toetsvraag laten bedenken om vervolgens deze in een schriftelijke toets te 

verwerken. Vervolgens moeten de andere leerlingen deze vraag door de gegeven 

mondelinge presentatie kunnen beantwoorden in de toets.  

 

Leerlingen weten blijkbaar niet goed hoe een goed schriftelijk verslag, een mini-scriptie, eruit 

ziet. Het is ze nog nooit goed geleerd. Ook het taalgebruik is zoals eerder genoemd 

regelmatig verschillend. Wij zien hier natuurlijk ook wel een taak voor het vak Nederlands, 

maar steken graag zelf de handen uit de mouwen om een goede leerlingeninstructie te 

schrijven. In de richtlijnen voor een PO moeten de eisen staan voor wat betreft vormgeving 

en taalgebruik. Samenwerking met het vak Nederlands, bijvoorbeeld door het maken van 

gezamenlijke PO’s zou een oplossing kunnen zijn dat zorgt voor verbetering van de kwaliteit 

van de PO’s, verlaging van de werkdruk voor begeleidende docenten en minder verlies van 

lestijd. Het aanbieden van “voorbeeldscripties” is ook een hulpmiddel voor leerlingen om een 

goed schriftelijk verslag te kunnen schrijven.  
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Om leerlingen te leren hoe ze bronnen gebruiken kan worden geoefend met het schrijven 

van korte artikelen over een bepaald (actueel) onderwerp en deze te linken aan een 

economische theorie. Door de leerlingen bijvoorbeeld een drietal artikelen over één 

onderwerp te geven en ze vervolgens zelf een artikel van één A4 te laten schrijven over dat 

onderwerp, kunnen ze het bronnengebruik oefenen. Ook hier geldt weer dat samenwerking 

met het vak Nederlands wellicht wenselijk is.  

  

Om goed inzicht te krijgen in het werkproces van de leerlingen is het logboek een geschikt 

middel. Hierin zouden de groepen duidelijk moeten beschrijven op welke manier ze hebben 

gewerkt en wat ze uiteindelijk hebben geleerd. Ook zou in het logboek moeten worden 

aangegeven hoe de samenwerking verloopt en tegen welke problemen de leerlingen zijn 

aangelopen. Het samenwerkingsproces dat soms slecht verloopt, kwam overigens mede 

doordat de groepsgrootte (4 personen) eigenlijk te groot was. Het valt ook niet mee om met 

vier personen één scriptie over één onderwerp te schrijven. De groepsgrootte moet in onze 

ogen beperkt worden tot twee personen, ook al gaf samenwerking tussen twee personen ook 

al problemen. Het zou een idee kunnen zijn om leerlingen verplicht naast elkaar te laten 

werken aan de praktische opdracht met supervisie, maar roostertechnisch en organisatorisch 

is dit lastig.  

 De inrichting van het logboek is bepalend voor de wijze waarop het van toegevoegde 

waarde is. Op dit moment wordt vaak slechts een A4-tje ingeleverd met wat data, verrichte 

activiteiten en besteedde tijd. Door de leerlingen bijvoorbeeld een schriftje te laten bijhouden 

waarin ze verplicht na elke activiteit hun werkzaamheden evalueren, kan de docent veel 

beter het werkproces begeleiden. Dit logboek zal dan tijdens het schrijfproces een aantal 

keer door de docent moeten worden gecontroleerd en een beoordeling van de zelfevaluaties 

zal in het beoordelingsmodel moeten worden opgenomen. 

 

Naast deze specifieke aanbevelingen op basis van de gesignaleerde problemen uit de 

paragraven 4.1 en 4.2 volgen hieronder nog een aantal algemene tips die behulpzaam 

kunnen zijn bij het maken van PO’s. 

- Leerlingen hebben graag iets te kiezen. Een aanbeveling is dan ook dat docenten 

moeten zorgen voor veel variatie in mogelijke opdrachten. In het PO van het 

Pleincollege Bisschop Bekkers die is behandeld, zijn leerlingen beperkt tot een van 

de onderwerpen ‘olie’ of ‘innovatie’. Hoewel je hiermee vele kanten op kunt, worden 

leerlingen zo wel beperkt. Economie is ook meer dan olie en innovatie.  

- Om zowel de leerlingen te stimuleren gestructureerd te schrijven als de docent in 

bescherming te nemen, moet je wat ons betreft een maximaal aantal pagina’s 

opnemen in de eisen voor de PO. Veel PO’s waren meer dan 20 pagina’s lang. Veel 
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kopieer- en plakwerk maar het moet toch allemaal worden doorgelezen en 

beoordeeld. Een maximum van 12 pagina’s lijkt ons voor een PO voor 2 personen 

ruim voldoende. 

- Laat leerlingen zelf de behaalde punten verdelen en vermeld dit vooraf. Hierdoor 

worden leerlingen extrinsiek gemotiveerd om ‘hun steentje bij te dragen’ en hiermee 

wordt ‘free-riders-gedrag’ beperkt. 

- Spreek de creativiteit van leerlingen aan en laat leerlingen iets extra’s maken 

waardoor ze hun PO kunnen ‘verkopen’. Dit kan zijn een flyer, een folder, een artikel 

die vervolgens wordt gepubliceerd in een tijdschrift bestaande uit alle artikelen van de 

klas. 
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5. Conclusies 

 

De doelstellingen die ten grondslag liggen aan het gebruik van PO’s in het voorgezet 

onderwijs zijn helder. Meer aandacht voor vaardigheden, zelfstandig werken en plannen en 

evalueren van leerprocessen. Toch lijkt de invulling van de PO door middel van een 

literatuuronderzoek bij het vak economie niet geheel vlekkeloos te verlopen.  

 

We hebben in dit onderzoek de volgende probleemstelling geformuleerd: 

 

Wat is de toegevoegde waarde van praktische opdrachten in de vorm van schriftelijke 

verslagen (literatuuronderzoek) in het economieonderwijs op het VWO? 

 

In het vorige hoofdstuk zijn een aantal aspecten opgesomd dat leidt tot een, in onze ogen, 

verminderde bruikbaarheid van het literatuuronderzoek als PO in 5 VWO. In feite vallen veel 

van deze kritiekpunten samen te vatten in het besef dat leerlingen blijkbaar niet weten hoe 

ze een literatuuronderzoek doen. Natuurlijk is dit niet verwonderlijk, ze zijn nog niet op een 

academisch niveau aan het werk. Toch worden leerlingen blijkbaar niet, of in onvoldoende 

mate, geleerd hoe je informatie zoekt, sorteert en verwerkt in een degelijk verslag.  

 

Om de effectiviteit van het gebruik van het literatuuronderzoek als PO te vergroten zal 

gezocht moeten worden naar meer ruimte in het schoolcurriculum voor de behandeling van 

de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om een goed schriftelijk verslag te kunnen 

schrijven. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het schoolbreed organiseren van workshops 

en het schrijven van een duidelijke handleiding, geschreven door vakdocenten en/of 

onderwijsdeskundigen die zelf ervaring hebben met het schrijven van scripties.  

Daarnaast kan gezocht worden naar mogelijkheden om leerlingen al in de onderbouw vaker 

te laten oefenen met het schrijven van korte literatuursamenvattingen en –onderzoeken. 

Overigens kunnen wij ons niet onttrekken aan de gedachte dat dit al wel gebeurt, maar dat 

leerlingen, zoals al eerder genoemd, slecht in staat zijn om geleerde vaardigheden te 

transfereren naar andere vakken. 

Voor het vak economie kunnen we, naast de genoemde aanbevelingen met betrekking tot 

een schrijven van een literatuuronderzoek, de aanbeveling doen om bij PO’s meer nadruk te 

leggen op vakinhoud. In hoeverre gebruiken leerlingen namelijk op dit moment de kennis 

over economie en economische theorieën die ze hebben bij het schrijven van een PO en in 

hoeverre doen ze kennis op die ze nodig hebben bij het eindexamen? 
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Door de inbedding van deelopdrachten waarbij specifiek wordt gevraagd naar de toepassing 

van economische theorie (al dan niet uit de lesmethode) bij de beantwoording van 

deelvragen uit het literatuuronderzoek kan de vakinhoudelijke kwaliteit van de praktische 

opdracht verbeteren. Dit vergt uiteraard wel extra inzet van de docent, wanneer bij het door 

de leerling gekozen onderwerp opdrachten moeten worden bedacht die economische theorie 

koppelt aan de praktijk. 

 

Zoals in hoofdstuk 3 al naar voren is gekomen is het, ondanks de knelpunten met betrekking 

tot de praktische opdrachten, van belang dat leerlingen getraind worden in het 

samenwerken, het plannen en het evalueren van het eigen leerproces. Het maken van 

praktische opdrachten, bijvoorbeeld in de vorm van een literatuuronderzoek, hoort daarbij. 

 

Voor veel leerlingen is het schrijven van een literatuuronderzoek op het VWO de eerste 

kennismaking met deze vorm van onderzoek. 

Een eerste kennismaking van het schrijven van een scriptie op niveau lijkt ons wel belangrijk 

in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het is een vaardigheid die niet vanzelf 

komt, en dus oefening vergt. Hier mag wel wat meer aandacht aan worden besteedt in het 

voortgezet onderwijs. Oefening baart kunst, zullen we maar zeggen. 
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Bijlage I. PO Pleincollege Bisschop Bekkers 

 
Praktische opdracht economie VWO 5, 2006-2007 
 
Klas: VWO 5 
Studielast: 10 slu’s 
Uitvoering opdracht: groepjes van 4 personen 
Presentatievorm: schriftelijk verslag (met indien door de docent gewenst een mondelinge 
toelichting) 
Inlevering en beoordeling onderzoeksvragen + opzet: uiterlijk vrijdag 19 januari (week 3) 
Tussentijdse controle: week 5 
Inleverdatum: uiterlijk woensdag 28 februari (week 9) 
 
Inleiding 
 
Het maken van een praktische opdracht in VWO5 is onderdeel van het programma voor het 
school-examen. De opdrachten waaruit je kunt kiezen gaan over (actuele) economische 
onderwerpen. Deze onderwerpen vormen de basis voor jullie eindverslag.  
De presentatievorm van de opdracht is een schriftelijk verslag; een mini-scriptie.  
 
Enkele doelen van deze opdracht:  
- het zoeken en verwerken van informatie 
- het koppelen van geleerde theorie aan de praktijk  
- het leren schrijven van een logisch verhaal,  
  met begin en eind, inleiding, een middenstuk en conclusies 
- het opdoen van analytische vaardigheden 
- samenwerken, plannen, evalueren 
 
Wat moet je doen? 
 
- Jullie kiezen 1 van de 2 opdrachten die ter inzage liggen. 
- Jullie maken een schriftelijk verslag van minimaal 6 A4-vellen (tekst).  
- Jullie stellen onderzoeksvragen (hoofd- en deelvragen) op. 
- De onderzoeksvragen + toelichting laat je zien aan de docent, deze zal de kwaliteit 
beoordelen en beslissen of je ermee verder kan. 
- Jullie bedenken zelf een subtitel, deze is uiteraard afhankelijk van de richting die je met het  
hoofdonderwerp op gaat. 
- Jullie houden een logboek bij waarin jullie aangeven wat ieders inbreng in het eindverslag 
is geweest 
- Natuurlijk leveren jullie extra literatuur (artikelen, krantenberichten, internetsites) die je bij 
het onderwerp hebt gevonden eveneens in in de vorm van een bijlage bij je verslag. 
 
Tips 
 
- Zorg voor een goede ordening/opbouw van het verslag. Let er ook op dat de taal die je 
gebruikt begrijpelijk moet zijn voor je medeleerlingen.  
- Op N@tschool (informatiebronnen�tweede fase�profielwerkstuk�richtlijnen) staan 
richtlijnen voor het maken van een verslag. Bekijk dit: er staan onder andere eisen in ten 
aanzien van bronvermelding.  
- Kijk eens in de lesbrieven die je al hebt gehad. Daar staan misschien onderwerpen in die je 
in je verslag kunt gebruiken. 
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De opdrachten  
 
Je kunt kiezen uit de volgende 2 opdrachten: 
 

I. Een gesmeerde economie 
 

II. Innovatie in de economie 
 
De opdrachten zijn breed van opzet. Dit betekent dat je zelf het onderwerp nog verder zult 
moeten afbakenen. Je moet dus nadenken over de vraag: “wat wil ik wel behandelen in het 
verslag en wat niet?” Het is belangrijk om dat te allen tijde in je achterhoofd te houden. Een 
opdracht die over veel, weinig verteld, is minder waardevol dan een opdracht die enkele 
(sub)onderwerpen grondig onderzoekt. Houdt het niveau dus ook goed in de gaten! 
Elk van de 2 opdrachten heeft specifieke eisen. Lees deze goed door voordat je een keuze 
maakt voor een opdracht. 
 
De beoordeling 
  
De beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende criteria en geldt voor de groep als 
geheel, tenzij er aantoonbare redenen zijn om van deze regel af te wijken (hierover beslist de 
docent): 
� Inhoud (50%); heeft het verslag voldoende niveau, klopt de informatie, wordt aan de 

specifieke eisen van de opdracht voldaan, is de structuur van het verslag duidelijk?  
� Hoofd- en deelvragen (10%); De inlevering van de hoofd- en deelvragen + opzet (uiterlijk 

vrijdag 12 jan.) zal apart worden beoordeeld. 
� Bronnen (20%); heeft de groep goede literatuur verzameld en wordt de bronvermelding 

op de juiste manier gebruikt? (wikipedia e.d. is geen literatuur) 
� Verzorging(10%); ziet het verslag er netjes uit? (qua indeling, uiterlijk en spelling)  
� Logboek(10%); is het logboek nauwkeurig bijgehouden, zodat de docent het werkproces 

goed kan volgen? 
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I. Een gesmeerde economie  
 
Deze opdracht gaat over het belang van olie voor de wereldeconomie. De basis van de 
opdracht bestaat uit onderstaand artikel (“Dure olie”). Lees dit artikel en ga op zoek naar 
meer informatie over het onderwerp. 
 
Je zult zelf moeten bepalen op welke manier je het hoofdonderwerp gaat behandelen in je 
verslag. De volgende vragen kunnen wellicht helpen. 
 

• Wanneer gaat het goed met de economie? 
• Is er een relatie tussen olieprijzen en conjunctuur?  
• Wie zijn de belangrijkste vragers en aanbieders op de oliemarkt? 
• Hoe ontwikkelt de vraag naar olie zich? 

 
Eisen: 

- Minimaal 4 artikelen over het onderwerp zelf opzoeken, samenvatten, analyseren en 
verwerken in je verslag. (een website of informatie van wikipedia is GEEN artikel) 

- Gebruik van cijfermateriaal/grafieken/cijfermatige analyses ter ondersteuning van je 
tekst. 

- Beschrijf de relatie tussen de olieprijs en enkele conjunctuurindicatoren. 
 
Tips: 

- Let goed op dat de informatie die je geeft economisch relevant is 
- Kijk eens op de volgende websites: www.cpb.nl, www.cbs.nl, www.olino.org, 

olie.beurs.nl  
 
 



 29 

Het artikel: 
 
Dure olie 

Door Rolf Schöndorff, Economie voor Jou  

In de meeste commentaren over de hoge olieprijs van  de laatste maanden worden 

vooral de negatieve gevolgen daarvan besproken. Dan  gaat het over de mopperende 

automobilist aan de pomp. Of, meer op het macro vlak, de remmende invloed van dure 

energie  op de groei.  

Toch heeft zo'n olieprijs van boven de 40 dollar per vat ook positieve kanten. Denk 
bijvoorbeeld aan de olieproducenten. We gaan ervan uit dat olie en benzine prijs-inelastische 
goederen zijn. Dit wil zeggen dat de gevraagde hoeveelheid minder dan evenredig daalt als 
gevolg van de hogere olieprijs. Per saldo gaat dan de omzet omhoog.  
 
Niet alleen de ruwe-olieproducenten zien hun schatkisten rijker gevuld, ook de 
oliemaatschappijen die de rest van de bedrijfskolom voor hun rekening nemen zien hun 
resultaten stijgen. Shell bijvoorbeeld kan wel een opkikkertje gebruiken. En niet alleen de 
resultaten van Shell en zijn collega's zullen toenemen. Ook de balans gaat er vrolijker 
uitzien. De activapost winbare oliereserves neemt toe, omdat bij een hogere marktprijs meer 
olie 'winbaar' is. Wie weet maken we nog mee dat Shell zijn winbare reserves weer eens kan 
opwaarderen.  
 
En wat te denken van onze minister van Financiën. Als voor die mopperende autorijder de 
benzine ook een prijsinelastisch goed is, ziet Gerrit Zalm de stroom accijns-opbrengsten 
aanzwellen. En hij ontvangt niet alleen accijnzen. De aardgasprijs is, met een vertraging, 
gekoppeld aan die van de olie.  
 
Op de wat langere duur zijn er nog meer effecten te verwachten. Als een bepaald goed 
duurder wordt gaat men er in het algemeen minder van gebruiken, zoals we ook in het 
bovenstaande rekenvoorbeeld zagen. We gaan zuiniger met energie om. Scherpe 
prijsverhogingen van energie in het verleden hebben ertoe geleid dat auto's zijn ontwikkeld 
met een veel lager brandstofverbruik dan voorheen. De regering heeft eind jaren zeventig de 
consumenten opgeroepen om de thermostaat van de verwarming een graadje lager te 
zetten. In de bouw wordt veel meer aandacht gegeven aan isolatie dan jaren geleden. In het 
algemeen proberen consumenten en producenten energiezuiniger te consumeren en te 
produceren.  
 
Maar daar blijft het niet bij. Gebruikers gaan ook naar alternatieven, naar substituten zoeken. 
De brede maatschappelijke discussie over het gebruik van kernenergie krijgt een nieuwe 
impuls. De ontwikkeling van zonne-energie, windenergie en andere energiesoorten, die pas 
bij hoge prijzen voor het alternatief (olie) exploitabel worden, wordt met nieuw elan ter hand 
genomen.  
 
Tot slot: minder verbruik van fossiele energie geeft minder CO2 uitstoot en draagt dus bij aan 
een beter milieu. Als je het lijstje overziet zou je bijna blij worden met die hoge olieprijs. 
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II. Innovatie in de economie  
 
Deze opdracht gaat over innovatie. Op welke manier draagt innovatie bij aan een sterke 
economie? Onderstaande tekst geeft een inleiding. 
 
In 2000 hebben de Europese regeringsleiders in Lissabon afgesproken dat de Europese 
economie in 2010 tot de wereldtop moet behoren. Nederland wil dan binnen Europa een 
toonaangevende kennissamenleving zijn. Om dit doel te bereiken zijn nog veel extra 
inspanningen nodig. En dat is hard nodig willen we onze welvaart behouden bij trends als 
toenemende mondialisering en vergrijzing. 
Willen we onze kennisambities waarmaken en de sociale cohesie in ons land versterken, 
dan moeten we meer dan ooit werk maken van de kennissamenleving. Onderwijs, 
wetenschap en cultuur hebben daarin een centrale plaats. Het behoud van onze welvaart 
vraagt om een slim, vaardig en creatief Nederland. Daarom moeten we innovatie stimuleren, 
hoogwaardige kennis en technologie ontwikkelen en toepassen, en investeren in menselijk 
kapitaal: van leerlingen in de voorschoolse educatie tot de wetenschapper, en van de 
kunstenaar tot de leraar.  
Bron: NRC Economie voor jou 
 
 
De basis van de opdracht bestaat uit onderstaand artikel (“Tien manieren om te innoveren”). 
Lees dit artikel en ga op zoek naar meer informatie over het onderwerp. 
 
Je zult zelf moeten bepalen op welke manier je het hoofdonderwerp gaat behandelen in je 
verslag. De volgende vragen kunnen wellicht helpen. 
 

• Wanneer gaat het goed met de economie? 
• Wat is innovatie eigenlijk? 
• Wat zijn voordelen en nadelen van innovatie? 
• Hoe komen bedrijven aan geld om te innoveren? 

 
Eisen: 

- Minimaal 5 artikelen over het onderwerp zelf opzoeken, samenvatten, analyseren en 
verwerken in je verslag. (een website of informatie van wikipedia is GEEN artikel) 

- Maak enkele relatieschema’s mbt innovatie en geef deze weer in een figuur.  
 
Tips: 

- Let goed op dat de informatie die je geeft economisch relevant is 
- Kijk eens op de volgende websites: www.cpb.nl, www.cbs.nl, 

www.innovatieplatform.nl 
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 Beoordelingsmodel Praktische Opdracht V5 2006-2007 
 
 Maximum 

score 
Aandachtspunten Weging Score 

Is de hoofdvraag goed geformuleerd? 1 0 1 2 3 4 5 1.Hoofd- en 
deelvragen 

10 pt 

Sluiten de deelvragen logisch aan op de 
hoofdvraag? 

1 0 1 2 3 4 5 

Is er relevante (economische) en juiste 
informatie verzameld? 

1 0 1 2 3 4 5 
 

Wordt antwoord gegeven op de deelvragen en 
zijn deze antwoorden gebaseerd op een juist 
gebruik van onderzoeksinformatie en 
economische theorie? 

3 0 1 2 3 4 5 
 

Volgt de beantwoording van de hoofdvraag op 
een logische manier uit de antwoorden op de 
deelvragen? 

1 0 1 2 3 4 5 
 

In hoeverre wordt aan de specifieke eisen van 
de opdracht voldaan? 

3 0 1 2 3 4 5 
 

2.Inhoud 50 pt 

Is er voldoende niveau/diepgang? 2 0 1 2 3 4 5 
 

Is er voldoende informatie verzameld? 1 0 1 2 3 4 5 3.Bronnen 20 pt 

Is de bronvermelding op een juiste manier 
gebruikt? 

3 0 1 2 3 4 5 

4.Verzorging 10 pt Titelblad, inhoudsopgave met 
hoofdstukindeling, paginanummering, 
conclusies, literatuuropgave, goed taalgebruik 

2 0 1 2 3 4 5 
 

5.Logboek 10 pt Is het logboek nauwkeurig bijgehouden en 
bevat het alle vereiste informatie? 

2 0 1 2 3 4 5 
 

Totaal 100 pt    
 
Cijfer: behaalde aantal punten / 10 
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Bijlage II. PO Cals College 
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PRAKTISCHE OPDRACHT       5 VWO 
ECONOMIE 1 / ECONOMIE 12 

in deze praktische opdracht wordt gevraagd een werkstuk te maken over onderwerpen die bij 
Economie aan de orde zijn geweest of nog komen. 
 
Bij het maken van het werkstuk is het verstandig een neutrale (objectieve) houding aan te 
nemen. Wanneer er sprake is van een meningsuiting moet dat overduidelijk zijn. 
 
INFO  
Periode [3]      (23 januari t/m 10 maart) 

eerste inleverdatum             27/28 februari 
definitieve inleverdatum      13/14 maart 

Opdracht Maak een werkstuk over een economisch onderwerp waarbij aan de hand 
van een hoofdvraag en daaruit voortvloeiende deelvragen een gedegen 
behandeling van het gekozen onderwerp wordt weergegeven. 
In de onderwerpkeuze moet het vak Economie duidelijk zichtbaar zijn. 

Hulpmiddelen o.a. dag-weekbladen, internet, mediatheek 
Uitvoering In tweetallen  
Presentatievorm Werkstuk . Tevens dient iedere groep een kleine presentatie te houden 

over het onderwerp dat werd gekozen. 
logboek Houdt een overzicht bij van de werkzaamheden die je uitvoert. 

Het logboek moet een duidelijk beeld van jullie werkzaamheden geven 
voorwaarden Het werkstuk dient te zijn voorzien van een voorblad, een inhoudsopgave, 

een inleiding, een behandeling van hoofd- en deelvragen, een 
conclusie/samenvatting, een vermelding van bronnen en een logboek. 

Beoordeling Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier. Bij 
het uiteindelijke cijfer wordt sterk de keuze van de artikelen betrokken 

aanleveren 
 

Het werkstuk dient tenminste in een snelhechter te worden aangeboden. 
Voor de presentatie moet een handout worden gemaakt van een A4. 

 
 
 
Voor ideeën met betrekking tot een onderwerp kun je onder meer terecht op de site van 
kennisnet.nl waarin aardige pakketten zijn te vinden over economische onderwerpen. 
Op de achterzijde vind je een lijst van economische onderwerpen als voorbeeld  voor een 
eventuele keuze. 
Originaliteit wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld en altijd goed gehonoreerd. 
 
De sectie economie! 
 


