
Hoe kan de YBSR door middel van lesactiviteiten met 
betrekking tot gastheerschap de leerlingen uit leerjaar 2 

ondersteunen bij het maken van een sectorkeuze voor het 
profielonderwijs?

1) Wat hebben de leerlingen uit leerjaar 2 nodig om een sectorkeuze 
te maken?
2) Wat hebben de docenten nodig om improvisatiespellen te 
ontwikkelen/ begeleiden?
3) Hebben de lesactiviteiten bijgedragen om een sectorkeuze te 
kunnen maken voor leerlingen uit leerjaar 2?
4) Hoe ervaren de leerlingen uit leerjaar 2 de lesactiviteiten met 
betrekking tot gastheerschap?
5) Hoe wordt de lesactiviteit gastheerschap ervaren door het 
onderzoeksteam?

Participatief Actieonderzoek (PAO)

- Het onderzoeksteam bestaat uit 5 mentoren (onderbouw) en 5 
vakdocenten (bovenbouw). 
- Het onderzoeksteam is actief betrokken bij het vormgeven, 
begeleiden en uitvoeren van de lesactiviteit. 
- Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 5 klassen leerjaar 2 (78 
respondenten). 
- Het onderzoek is een meervoudig proces

Deelvragen 

Een afstudeeronderzoek uitgevoerd op de Young Business School 
Rotterdam. Met dank aan; gastdocent J.Vogel, mentoren leerjaar 2, 
vakdocenten E&O en Z&W en leerlingen leerjaar 2,

Arzu Cevik, Master Leren en Innoveren 2020 University of applied 
sciences, Rotterdam

Participatie

- De leerlingen kregen d..m.v. de rollenspellen de gelegenheid om te 
oefenen met de communicatieve-, luister- en 
samenwerkingsvaardigheden. 
- Vakdocenten hebben aangegeven dat de lesactiviteit (o.a. met 
rollenspellen) goed aansluit op het profielonderwijs; praktijkexamens. 

- De leerlingen omschrijven de lesactiviteit positief. Dit kan worden 
opgemaakt aan de hand van de zelfevaluaties. Daarnaast kunnen de 
leerlingen na afloop van de lesactiviteit het begrip ‘gastheerschap’ in 
eigen woorden definiëren. Zie de resultaten. Uit de resultaten kan ook 
opgemaakt worden dat de leerlingen het belang van gastheerschap 
voor beide sectoren beter omschrijven. 

- Deze lesactiviteit heeft bijgedragen aan de sectorkeuze van de 
leerlingen. Zo blijkt uit de voormeting dat 15% van de leerlingen geen 
keuze heeft kunnen maken en behoefte had aan meer informatie over 
beide sectoren. Na afloop van de lesactiviteit blijkt dat elke leerling 
een sectorkeuze heeft gemaakt. 

Een langetermijnonderzoek is noodzakelijk om te kunnen bepalen of de 
sectorkeuze succesvol is. Het is wenselijk om leerlingen verder te volgen in 
leerjaar 3 (schooljaar 2020-2021). 

Conclusie

Binnen eigen team

- De specialisatie “Hospitality” voor het schooljaar 2020-2021 wordt 
alvast onder de aandacht gebracht bij de leerlingen uit leerjaar 2. 
- De lesactiviteit kan geïmplementeerd worden als vast onderdeel in 
het onderwijsprogramma. 
- De lesactiviteit zorgt voor een doorlopende leerlijn, aansluitend op 
het profielonderwijs. 
- De lesactiviteit heeft de samenwerking tussen vakdocenten E&O en 
Z&W bevorderd. 
- De lesactiviteit heeft de betrokkenheid van de mentoren bij de 
sectorkeuze vergroot.  

Buiten eigen team

- De gastles gastheerschap is in het onderzoek uitgevoerd door een 
mbo docent. Wellicht is er een mogelijkheid in de toekomst om dit op 
te pakken met mbo studenten. Dit zal een mooie samenwerking zijn 
met het mbo (Albeda). 
- De lesactiviteit is direct toepasbaar voor alle vmbo scholen met 
dezelfde keuzeprofieldelen.

Doorwerking van het onderzoek

.

Self Determination Theory ((Ryan & Deci, 
2000). 

Voor de lesactiviteit “gastheerschap” is gekozen voor het 
ontwerpmodel van Fink (2013) en zijn taxonomie.
Bij het ontwikkelen van de lesactiviteit is er rekening gehouden met 
deze drie componenten;

Leeropbrengsten
De beoogde leeropbrengsten van de lesactiviteit “gastheerschap” zijn 
uitgewerkt aan de hand van de zes stappen van Fink (2013). 

Leeractiviteiten/leermiddelen 
- Gastles gastheerschap: mbo docent J. Vogel
(Definitie/ belang van gastheerschap voor alle sectoren + oefenen met 
rollenspellen)
- Informatiefilmpje over de sectoren Economie & Ondernemen en 
Zorg & Welzijn
- Rollenspellen voor beide sectoren 
Vakdocenten E&O en Z&W hebben vier probleemgerichte casussen 
per sector ontwikkeld. De vakdocenten hebben hierbij rekening 
gehouden met de ontwerpprincipes van Tina Fey (2011). 

Toetsactiviteiten 
- De leerlingen uit leerjaar 2 hebben een cijfer gekregen voor de 
lesactiviteit gastheerschap (beoordelingsrubric: cijfer voor het vak 
Economie). 
- De leerlingen uit leerjaar 2 hebben allemaal een sectorkeuze kunnen 
maken voor leerjaar 3 (zelfevaluatie checklist)

Lesactiviteit gastheerschap

Uit de eerste ronde met de rollenspellen bleek tijdens de intervisie dat 
leerlingen behoefte hebben aan richtlijnen om probleemoplossend te 
werk te gaan. Zo heeft het onderzoeksteam vanuit de lesmethode 
gekozen voor de BLINK- methode (Berg, 2016). Het zijn vijf stappen om 
een gast te kalmeren en voor een oplossing te zorgen.
De BLINK- methode sluit goed aan bij de ontwerpprincipes van Tina Fey 
(2011).

Het PAO- team heeft gebruik gemaakt van het lesplan van Lesson Study 
(Cerbin, 2011). Er is een onderzoeksles ontwikkeld om te oefenen met de 
rollenspellen. In samenspraak met het PAO- team zijn er zes 
verschillende type leerlingen per klas voorgedragen (hoogste 
cijferresultaten, laagste cijferresultaten, gedragsmatig beste resultaten, 
gedragsmatig slechtste resultaten, gemotiveerd en ongemotiveerd). 

De coronapandemie heeft de tweede ronde met de rollenspellen in 
praktijk belemmerd. De uitvoering van de rollenspellen heeft vervolgens 
plaatsgevonden via Microsoft Teams. De leerlingen die de technische 
middelen niet hebben, kregen de opdracht om een script te schrijven 
aan de hand van de BLINK- methode (Berg, 2016). 
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Tussentijdse evaluatie.. 


