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Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterproef die gaat over de ervaringen van leerlingen van het secundair onderwijs 

bij de interactieve tentoonstelling rond financiële en burgerschapseducatie, ontwikkeld door het 

BELvue museum te Brussel. In deze masterproef ga ik na, op basis van een vragenlijst en een 

focusgroep-interview, hoe de leerlingen de interactieve tentoonstelling hebben ervaren. Op basis van 

die ervaringen ga ik trachten om aanbevelingen te kunnen doen – op didactisch vlak – aan de 

ontwikkelaars om de tentoonstelling te kunnen optimaliseren. Deze aanbevelingen kunnen ook van 

pas zijn voor toekomstige educatieve projecten en tentoonstellingen. Deze masterproef is geschreven 

in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Educatieve master in de economie: sociaal-

economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Van oktober 2021 tot mei 2022 ben ik 

bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van deze masterproef. 

Het onderwerp van de masterproef heb ik in feite kunnen ‘vinden’ in de wetenschapswinkel. Het 

BELvue museum wil graag weten welk effect de tentoonstelling heeft op de leerlingen van het 

secundair onderwijs. Deze vraag werd verzonden naar de wetenschapswinkel. Ik wou zelf heel graag 

een onderwerp kiezen uit de wetenschapswinkel, omdat ik het interessant en maatschappelijk nuttig 

vond om onderzoek te mogen doen voor een non-profitorganisatie. Al van jongs af aan ben ik als 

vrijwilliger actief bezig in verschillende organisaties en in mijn ogen kan de impact en het belang van 

non-profitorganisaties niet onderschat worden. De vraag van het BELvue museum sprak me ook aan, 

omdat ik zelf een multidisciplinaire opleiding (sociaal-economische wetenschappen) heb gevolgd. 

Daarom sprak de inhoud van de tentoonstelling mij erg aan (zowel financiële educatie als 

burgerschap). Ik wil hierom de wetenschapswinkel bedanken om mij en het BELvue museum samen te 

brengen voor dit onderzoek en ook toezicht te houden tijdens het schrijfproces. Ook het BELvue 

museum wil ik bedanken en specifiek aan An Lavens voor enerzijds de fantastische uitwerking van de 

interactieve tentoonstelling en anderzijds haar hulp bij het aanschrijven van leerkrachten en hen aan 

te moedigen om mee te doen aan het onderzoek. 

Naast de wetenschapswinkel en het BELvue museum is er nog een derde partij, die van cruciaal belang 

is, namelijk de begeleiding van een promotor. Vanwege het educatieve karakter van het onderwerp 

wist ik al direct dat dit een vakdidactisch onderzoek ging worden. In mijn gedachten kwam er niemand 

anders dan Prof. Dr. Wouter Schelfhout als promotor voor mijn onderzoek en vroeg ik of hij mijn 

promotor wou zijn voor dit uniek onderwerp. Na het positief antwoord, moest het werk al snel 

beginnen, omdat de tentoonstelling al bezig was. Al vanaf het begin was hij een grote steun met zijn 
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begeleiding, motivatie en de constructieve feedback die ik tussentijd kreeg. Hierom wil ik mijn 

promotor heel hard bedanken voor zijn begeleiding.  

Ook wil ik Eve Vanhaecht bedanken voor de tips (en ook tricks) die ik van haar kreeg tijdens de 

presentaties, in verband met de vooruitgang van het onderzoek. Met haar tips kon ik mijn masterproef 

toegankelijker maken voor lezers en deze tillen naar een hoger niveau. Tot slot wil ik mijn ouders 

bedanken. Ook al konden ze me niet altijd inhoudelijk helpen, ze zijn er altijd geweest om mij te 

steunen en hebben de omstandigheden gecreëerd om me verder te laten studeren en uiteindelijk deze 

masterproef te schrijven.  

Ik wens u veel leesplezier toe.     

Seyda Kirca 

Antwerpen, 23 mei 2022 
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Abstract  

Deze masterproef onderzoekt de ervaringen van leerlingen van het secundair onderwijs bij een 

interactieve tentoonstelling over financiën en burgerschapseducatie, ontwikkeld door het BELvue 

museum. Deze masterproef heeft ook als doel om aanbevelingen te formuleren voor het BELvue 

museum om de (toekomstige) tentoonstelling(en) op didactisch vlak te optimaliseren. Hiervoor is de 

volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe ervaren de leerlingen van het secundair onderwijs de 

interactieve tentoonstelling ‘Mysterie van Financiën?” Om een antwoord te geven op deze vraag is 

ervoor gekozen om een mixed methods te gebruiken als methode. Aan leerlingen (en leerkrachten) 

die op bezoek komen naar de tentoonstelling wordt een vragenlijst afgenomen, mits na een 

toestemming van de leerkracht. Als kwalitatieve methode wordt er gekozen voor een focusgroep-

interview met een 4-tal leerlingen per klasgroep. Ze zijn telkens random gekozen door de leerkracht. 

Voor elk methode wordt een theoretisch kader gekoppeld. Een aantal vragen van de vragenlijst voor 

de leerling is gebaseerd op het MACS-model, terwijl het focusgroep-interview gebaseerd is op het 

contextueel model van leren van Falk en Dierking. Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen vooral 

hebben bijgeleerd over het thema ‘geldbesteding’ (sparen, beleggen en investeren). De aanpak van de 

tentoonstelling is in zijn geheel motiverend en geeft de kans aan de leerlingen om kennis toe te passen 

in levensechte situaties. Het kon de leerlingen activeren en de complexiteit van de tentoonstelling is 

niet te hoog. De tentoonstelling wordt in het algemeen positief ervaren door de leerlingen. Daarnaast 

zijn er enkele verbeterpunten. Er is nog ruimte om te differentiëren op vlak van moeilijkheid en tempo. 

Ook kan de relatie tussen museum en school nog steviger worden door extra begeleiding in te 

schakelen van het museumpersoneel.  

Trefwoorden: interactieve tentoonstelling, museumdidactiek, constructivisme, relatie museum – 

school 
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Executive summary 

This master's thesis examines the experiences of secondary school students at an interactive exhibition 

on finance and citizenship education at the BELvue Museum in Brussels, Belgium. This master thesis 

also aims to formulate recommendations for the BELvue museum to optimize the (future) exhibition(s) 

from a didactic point of view. To this end, the following research question was formulated: "How do 

secondary school students experience the interactive exhibition 'Mystery of Finance'?" In order to 

answer this question, we chose to use mixed methods as a method. A questionnaire will be conducted 

to students (and teachers) who visit the exhibition, subject to a permission of the teacher. As a 

qualitative method, a focus group interview is opted with about 4 students per class group. These 

students are randomly selected by the teacher in each case.  

For each method, a theoretical framework is linked. Some questions of the student questionnaire are 

based on the MACS model, while the focus group interview is based on Falk and Dierking's contextual 

model of learning. The MACS model is a framework developed to translate the insights from 

constructivist learning theory into teaching practice. The model comprises of 4 dimensions, namely 

Motivating, Activating, Coaching and Structuring. The first dimension is motivating students so that 

they would make learning efforts. Activating is at the core of do-it-yourself exhibitions. The visitors 

actively think along, discuss with others in order to gain new knowledge or reinforce current 

knowledge in this way. The teacher has a coaching role in this exhibition. He stands by the students for 

additional explanations and/or redirecting students. The last dimension is structuring. It involves  

planning and structuring didactic actions - such as clear instructions, clear explanations, summary after 

visiting a counter, etc. - as a function of deep learning. The Contextual Model of Learning can be used 

as a tool for organizing learning in a free-choice setting. The model constitutes a further deepening of 

the general didactic MACS model. The model consists of four contexts that interact, namely the 

personal context, socio-cultural context, physical context, and temporal context. A visitor's personal 

context consists of visitor motivation, expectations, prior knowledge and interest.  These aspects can 

influence the interaction with the exhibition. Museum visitors are strongly influenced by the 

interaction and collaboration with the individuals in their own social group. Also, the quality of 

interactions with others outside their own social group, for example, museum staff, can make a big 

difference in the visitors' learning. This is the socio-cultural context. The penultimate context is the 

physical context. Learning always takes place in a physical environment. Visitors are going to respond 

to the physical context of the museum, namely the building, the exhibits, the space, the lighting, and 

the climate. The final element is the temporal context. It indicates that the previous three elements, 

the personal, physical and socio-cultural contexts change over the visitor's life course. Within this 
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model, 12 key factors have been formulated that can influence successful learning experiences in the 

museum. However, the temporal context is irrelevant in this study because it does not explicitly look 

at the entire learning process or life course of the learner. As a consequence, the time context is taken 

out and the Interactive Experience Model is used as a model consisting of the three remaining contexts.  

The results show that the learners mainly learned about the topic of money spending (saving, investing 

and investing). Overall, the approach of the exhibition is motivating and gives the opportunity to the 

students to apply knowledge in real-life situations. It was able to activate the students and the 

complexity of the exhibition was not too high. Overall, the exhibition is perceived positively by the 

students. In addition, there are some points that can be improved. There is still room to differentiate 

in terms of difficulty and pace. Also, the relationship between the museum and the school could be 

made more solid by bringing in extra guidance from the museum staff.  
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1 Inleiding 

“We are apt to look at the school from an individualistic standpoint,  
as something between teacher and pupil, or between teacher and parent.” 
- John Dewey (1900) 

Deze quote van John Dewey – een gerenommeerd grondlegger van de onderwijskundige wetenschap 

- geeft aan dat we te eenzijdig naar de school kijken als iets dat enkel afspeelt tussen de leerkracht en 

leerling, of tussen de leerkracht en de ouder, terwijl onderwijs zich afspeelt in een bredere context. 

Dewey (1900) geeft in zijn constructie van een ideale school bijvoorbeeld ook aandacht aan de rol van 

musea. Zeker vanaf de jaren ’60 denken de musea meer en meer na hoe ze op een diepgaandere 

manier kunnen communiceren met hun bezoekers. Het organiseren van een interactieve 

tentoonstelling is een manier om actiever in contact te komen met bezoekers. We zien dus een 

duidelijke verschuiving van het traditionele museumbezoek naar een interactief en ervaringsgericht 

bezoek (Rijt, 2016). De aanpak van het BELvue museum vormt hier een voorbeeld van en is gestoeld 

op een thematische aanpak: het biedt moderne en interactieve opstellingen aan de bezoekers om een 

beter inzicht te verwerven in België en de samenleving (BELvue museum, z.d.-b).  

Aan de hand van dit onderzoek willen wij een antwoord bieden op de vraag welke ervaringen de 

leerlingen van het secundair onderwijs hebben bij de interactieve tentoonstelling rond financiële en 

burgerschapseducatie. De tentoonstelling is educatief en is ontwikkeld voor de leerlingen van de 

eerste, tweede en derde graad van de verschillende types secundair onderwijs: algemeen, technisch, 

kunst en beroeps (Belvue, z.d. -a.). Onderzoek voeren over dit onderwerp is maatschappelijk relevant, 

omdat de resultaten van het onderzoek nuttige feedback kunnen leveren voor het BELvue museum 

die de feedback kan meenemen naar de toekomst bij het ontwikkelen van andere doe-

tentoonstellingen rond deze topics. Ook kan dit onderzoek nuttige feedback leveren aan leerkrachten 

in het werkveld over het effect van doe-tentoonstellingen op de kennis en ervaringen van de 

leerlingen. Verder is het voeren van dit onderzoek nuttig, omdat het museum vragende partij is om 

het effect van de doe-tentoonstelling op de leerlingen in kaart te brengen zodat ze kunnen weten of 

ze hun doel bereiken, namelijk overdracht van enerzijds kennis en anderzijds begrip over de financiële 

en maatschappelijke thema’s die leven in België. Onderzoek voeren rond dit onderwerp kan bijdragen 

aan de samenwerking tussen onderwijs en museum, wat ook als maatschappelijk relevant kan 

beschouwd worden.  

Het onderzoek is ook wetenschappelijk relevant, omdat in de academische literatuur weinig 

onderzoeken zijn die de ervaringen bij een doe-tentoonstelling (of interactieve tentoonstelling) meten 

in de Lage Landen. Er zijn wel onderzoeken uitgevoerd in Nederland door van Ooijen (2011), van 
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Leeuwen (2018) en Verbeek (2015) over het effect van een interactieve tentoonstelling over 

democratie.   

De onderzoeksvraag luidt als volgt: “Hoe ervaren de leerlingen van het secundair onderwijs de 

interactieve tentoonstelling ‘Mysterie van Financiën’?” Deze onderzoeksvraag kunnen we splitsen in 

drie subvragen, namelijk:  

1) Wat is de algemene perceptie van de leerlingen van wat ze hebben bijgeleerd?  

2) Hoe hebben de leerlingen de tentoonstelling ervaren? 

3) Wat kunnen we uit de antwoorden op voorgaande vragen leren om de tentoonstelling te 

optimaliseren? 

De eerste subvraag focust zich op de perceptie van kennis die de leerlingen hebben kunnen opnemen 

tijdens de tentoonstelling. We bevragen dit doelbewust niet met pre- en posttesten om de motivatie 

van de leerlingen (en van de leerkrachten om deel te nemen aan het onderzoek) niet te ondermijnen 

en om in lijn te blijven met de reële aanpak van de tentoonstelling (waarbij geen kennistoetsen 

voorzien zijn). De tweede focust zich op hoe de leerlingen de musea als leeromgeving hebben ervaren. 

De derde subvraag focust zich op de optimalisatie van de tentoonstelling naargelang de antwoorden 

op de eerste en tweede subvraag. De resultaten van de subvragen zullen het antwoord bieden op de 

onderzoeksvraag.  

Allereerst zal het theoretisch kader worden toegelicht in hoofdstuk 2. Hierin willen wij de aandacht 

vestigen op de interactieve tentoonstelling aangeboden door het BELvue dat het onderzoeksobject zal 

zijn van dit onderzoek. Daarnaast zal het museum als informele leeromgeving besproken. De interactie 

tussen het museum en het schools curriculum wordt uiteengezet, gevolgd door een uitleg over de 

constructivistische benadering van het leren. Hierna wordt de aandacht gevestigd op 

museumdidactiek, gevolgd door twee theoretische modellen die de basis vormen voor de 

methodologie, namelijk het MACS-model (Schelfhout, Tanghe & Meeus, 2021) en het Contextueel 

Model van Leren van Falk en Dierking (Falk & Storksdieck, 2005a, 2005b; Falk & Dierking, 1992a, 2000). 

Als laatste zal het belang van financiële educatie toegelicht worden. In hoofdstuk 3 wordt de 

methodologie uiteengezet, o.a. hoe de data zijn verzameld en welke methode gebruikt is voor dit 

onderzoek. De resultaten worden besproken in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 geven we aandacht aan de 

discussie gevolgd door een conclusie (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 wordt de relevantie voor het 

werkveld aangekaart, gevolgd door de literatuurlijst (hoofdstuk 8) en de bijlagen.   
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2 Theoretisch kader 

2.1 Interactieve tentoonstelling 

Het object van dit onderzoek is een interactieve tentoonstelling ontwikkeld door de medewerkers van 

het BELvue museum. Bij deze tentoonstelling maken de leerlingen kennis met concepten van de 

financiële wereld, deelaspecten van financiële geletterdheid en maatschappelijke thema’s (zoals de 

sociale mobiliteit en armoede). De tentoonstelling bestaat uit zeven modules, ook loketten genoemd, 

die telkens in groepjes van drie à vier leerlingen worden bezocht (BELvue, z.d.-a.).  

De doelgroep zijn klasgroepen van maximum 28 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. De modules 

verschillen van moeilijkheidsgraad. Zo zijn de modules ‘evenwicht’ (over overheidsbegroting) en 

‘geluk’ (over o.a. de sociale zekerheid) voornamelijk geschikt voor de leerlingen uit de derde graad, 

omdat hiervoor een diepgaande voorkennis nodig is om de module tot een goed einde te brengen 

(BELvue, z.d.-a.). De tentoonstelling is hiermee geschikt voor alle leerlingen van de eerste, tweede en 

derde graad van het secundair onderwijs, ongeacht het onderwijsniveau en de studierichting.  

De tentoonstelling bestaat uit zeven modules (BELvue, z.d.-a.). Deze zijn:  

1) Loket concurrentie: over de beïnvloeding van de prijs door vraag en aanbod 

2) Loket evenwicht: over het samenstellen van de overheidsbegroting  

3) Loket geluk: over het verband tussen geld en geluk en de impact van het systeem van de 

sociale zekerheid 

4) Loket keuze: over budgettaire keuzes, het persoonlijk budget en het antwoord op de vraag 

‘sparen of lenen?’ 

5) Loket mogelijkheden: over de ongelijke mogelijkheden om op te klimmen op de sociale ladder, 

afhankelijk van het sociaaleconomisch milieu waarin men geboren wordt  

6) Loket rijkdom: over de inkomensongelijkheid tussen landen en loonverschillen tussen 

beroepen binnen een land 

7) Loket toekomst: over de financiële keuzes voor spaargeld en het belang van het juist 

inschatten van risico’s vooraleer men begint te beleggen 

Elk loket bevat een stappenplan dat de leerlingen kunnen volgen om zelfstandig het loket te kunnen 

doorlopen. Voor de start van elk loket kunnen de leerlingen, met behulp van een QR-code, zowel een 

lexicon met belangrijke begrippen vinden alsook een filmpje dat het doel van elk loket toelicht (BELvue 

museum, z.d.-a.). De leerlingen krijgen per module twintig minuten de tijd. Elke module heeft een 
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handmatige timer waardoor leerlingen de tijd kunnen zetten. Er wordt gewerkt met een 

doorschuifsysteem.  

Het doel van elk loket is voorkennis te laten koppelen met nieuwe informatie. Door samenwerking te 

bevorderen tussen de leerlingen en hierbij discussie uit te lokken over het onderwerp van het spel, 

streeft men naar diepgaand leren. 

Het BELvue museum stelt in het kader van deze tentoonstelling een aantal documenten ter beschikking 

op haar website voor leerkrachten (BELvue museum, z.d.-a). Er zijn drie rubrieken beschikbaar: 

‘instructies voor het voorbereiden van uw bezoek’, ‘activiteiten om uw leerlingen voor te bereiden op 

een bezoek’ en ‘activiteiten om het bezoek in de klas voort te zetten – pedagogische map’. 

De eerste rubriek is een handleiding voor de leerkracht waarin informatie staat over de loketten en 

instructies die de leerkracht vooraleer de tentoonstelling begint, moet doorlopen. Voor elk loket wordt 

het centrale thema, de concepten die aan bod komen en een beschrijving meegegeven.  

De tweede rubriek is een map met twee documenten. Het eerste document is een handleiding voor 

de leerkracht die gaat over het inoefenen van financiële termen. Het is aan de leerkracht zelf om te 

beslissen of deze voorbereiding nodig is of niet. Het museum gaat immers er niet vanuit dat leerlingen 

die meedoen aan de tentoonstelling de nodige voorkennis hebben. In de handleiding staan een aantal 

actieve werkvormen meegegeven die de leerkracht kan gebruiken bij het inoefenen van de termen, 

zoals ‘wie ben ik?’, ‘memory’, ‘taboo’, ‘time’s up’ en ‘pictionary’. Op het einde van de handleiding staat 

een lijst met de eindtermen die bereikt kunnen worden met een bezoek aan de tentoonstelling. Het 

tweede document bevat een woordenlijst met de financiële termen en de speelkaarten die nodig zijn 

voor elk actieve werkvorm. 

De derde rubriek is opnieuw een map met een aantal documenten. De map bevat een handleiding 

voor de leerkracht waarin wordt meegegeven hoe hij de activiteiten bestemd voor na het bezoek kan 

gebruiken. Daarnaast zijn er documenten per loket die bestaan uit een infofiche en een antwoordfiche. 

De infofiche bevat informatie die leerlingen nodig hebben om de activiteiten uit te voeren. De 

antwoordfiche bevat de activiteiten die de leerlingen moeten uitvoeren.  

We vergelijken dit opzet met bestaand onderzoek naar interactieve tentoonstellingen. Volgens het 

onderzoek van Ooijen (2011) over een tentoonstelling over democratie bleek, na een voor- en 

nameting aan de hand van vragenlijsten, dat de jongeren na het bezoek meer kennis hadden over de 

democratie en minder radicaal waren dan de jongeren die de tentoonstelling nog niet hadden bezocht 

(Ooijen, 2011). Bij een gelijkaardig onderzoek over dezelfde interactieve tentoonstelling kwam de 

onderzoeker tot de vaststelling dat de jongeren niet democratischer zijn geworden in hun opvattingen 
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(Leeuwen, 2018). Het verschil tussen de kennis over de democratie voor en na de tentoonstelling was 

niet significant (Leeuwen, 2018). Dezelfde methode werd gebruikt, namelijk een voor- en nameting 

aan de hand van vragenlijsten. Het merendeel van de jongeren evalueerden de tentoonstelling als leuk 

en leerzaam (Leeuwen, 2018). Echter werd in het onderzoek van Leeuwen (2018) vermeld dat er een 

lage diversiteit was van zowel opleiding als onderwijsinstelling. De leerlingen kwamen vooral van 

opleidingen waar creativiteit en techniek centraal staat en ze kwamen allemaal van eenzelfde 

onderwijsinstelling (Leeuwen, 2018). De diversiteit was in het onderzoek van Ooijen groter, leerlingen 

kwamen uit mbo en vmbo én van verschillende opleidingen (Ooijen, 2011). Een ander onderzoek over 

de interactieve tentoonstelling DemocratieLab concludeert dat de tentoonstelling positieve effecten 

had op zowel de vmbo- als de vwo-leerlingen in alle drie categorieën: democratisch gedrag, houding 

én kennis ten opzichte van democratie, rechtstaat en politiek (Verbeek, 2015).   

2.2 Museum als informele leeromgeving: museumpedagogie 

2.2.1 Interactie tussen museum en schools curriculum 

Volgens de Van Dale1 is een museum een gebouw waarin voorwerpen van kunst of wetenschap 

worden tentoongesteld. De bezoeker kan na het betalen van een inkomgeld (of gratis) het museum 

betreden om zelfstandig de tentoongestelde voorwerpen waar te nemen. Het kan ook zijn dat een stuk 

of het geheel van de tentoongestelde voorwerpen verbaal commentaar bevatten van een tutor of gids. 

De gids begeleidt de bezoekers in het museum en vestigt de aandacht op belangrijke tentoongestelde 

voorwerpen met behulp van gepaste commentaar (Tišliar, 2017). Aan deze nog zeer algemene 

opdracht van een museum werden vanaf de jaren ‘60 nieuwe activiteiten toegevoegd (Hein, 2006). De 

musea gingen op zoek naar werkwijzen om met bezoekers te communiceren. Zo werden er activiteiten 

en interactieve tentoonstellingen ontwikkeld om op een speelse manier informatie over te brengen 

aan de hand van collectiestukken via informeel leren (Tišliar, 2017). Het geheel van de activiteiten met 

als doel informatieoverdracht op een speelse manier, kan worden aangeduid met het begrip 

museumpedagogie (Tišliar, 2017).  

De samenwerking tussen het onderwijs en de musea is een belangrijke factor voor de vorming van een 

integraal wereldbeeld van de mensen (Nikitina et al., 2017). Het BELvue museum zelf hanteert een 

thematische aanpak en organiseert (interactieve) tentoonstellingen om een inzicht te geven in België 

en de samenleving, zijn geschiedenis en de werking van zijn instellingen (BELvue museum, z.d.-b.).  

 

1 https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/museum#.YWrfgxpBxPY  

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/museum#.YWrfgxpBxPY
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Vele leerkrachten aarzelen echter om deze informele leervorm te hanteren, omdat onderzoek nog 

altijd controversiële resultaten levert over de doeltreffendheid van de methode (Weber, z.d.). In 

musea worden de leerlingen betrokken bij interactieve activiteiten, discussies, leren door te doen en 

door te interpreteren (Foreman-Peck & Travers, 2013). In vergelijking met leerkrachten, werken musea 

niet binnen dezelfde beperkingen en leerplanstructuren. Zij hebben de vrijheid en de mogelijkheid om 

hun diensten en leerervaringen aan te bieden die een aanvulling vormen op het schoolaanbod 

(Hofstein & Rosenfeld, 1996; Foreman-Peck & Travers, 2013). De experten uit het onderzoek van 

Schep, van Boxtel & Noordegraaf (2015) stellen ook dat voor bepaalde onderwerpen het klaslokaal 

een geschiktere plek is om een leeruitkomst na te streven. De reden hiervoor kan juist het gebrek aan 

een goede museumdidactiek zijn. Tentoonstellingen kunnen voor bepaalde onderwerpen ongeschikt 

zijn of de vaardigheden van de rondleiders en hun voorbeelden schieten te kort (Schep, van Boxtel & 

Noordegraaf, 2015). Het BELvue museum houdt bij haar tentoonstelling echter rekening met het 

leerplan en de eindtermen. Zo staat in zowel de activiteiten voor het bezoek als na het bezoek een lijst 

met de eindtermen die bereikt kunnen worden met behulp van de tentoonstelling (BELvue museum, 

z.d.-a). Voor elk onderwijsniveau is er een aparte lijst met eindtermen. De doe-tentoonstelling kan dus 

de mogelijkheid bieden om niet enkel een aanvulling te zijn aan het schoolaanbod, maar kan ook 

gezien worden als een vervanging van een les of een lessenreeks. Een aantal auteurs betogen dat er 

hogere leeruitkomsten zouden zijn als het museumbezoek goed is ingebed in het curriculum 

(Burchenal & Grohe, 2007; Wright-Maley, Grenier, & Marcus, 2013 in Schep, van Boxtel & 

Noordegraaf, 2015).  

2.2.2 Constructivistische benadering van leren 

Het constructivisme als leertheorie legt de nadruk op actief leren. Actief leren is een onderwijstechniek 

die wordt bevorderd door leerling-gecentreerde instructie in tegenstelling tot inhoud-gerichte 

instructie (Halonen, Brown-Anderson & McKeachie, 2002; Yoder & Hochevar, 2005; Meeus & 

Verbeeck, 2016, p. 128). De leerling neemt kennis op basis van eigen ervaring en is dus zelf 

verantwoordelijk voor zijn eigen leren (Funch, 2010).  

Er zijn twee essentiële kenmerken noodzakelijk voor het constructivistisch leren, namelijk (1) de 

deelnemers moeten actief betrokken zijn bij het leerproces en (2) wat geleerd wordt, moet niet 

bevestigd worden door externe criteria van de discipline, maar door het eigen mechanisme van 

betekenisgeving (Mayer, 2005). Door zelf na te denken en betekenis te geven aan nieuwe informatie, 

kan men komen tot diepgaand leren (Schelfhout, Tanghe & Meeus, 2021). Het ervaringsleren zorgt er 

ook voor dat begrippen minder abstract worden voor de leerlingen (Verbeek, 2015).  
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Belangrijke voorwaarde om diepgaand leren te kunnen garanderen, is het inschatten van de 

voorkennis van de leerlingen, oftewel de beginsituatie. Een interactieve tentoonstelling kan niet leiden 

tot leerwinst als deze veel te moeilijk en complex is (Schelhout, Tanghe & Meeus, 2021). De essentie 

van het constructivisme is dat nieuwe informatie wordt gekoppeld aan bestaande voorkennis (T’Sas, 

z.d.). Naast de beginsituatie wordt ook de nadruk gelegd op de intrinsieke motivatie van de leerlingen. 

Ze moeten in staat zijn om voor zichzelf leerdoelen te stellen om deze vervolgens na te streven (Meeus 

& Verbeeck, 2016, p. 128).  

Hein (2006) vestigt ook de aandacht op de constructivistische opvatting van leren, specifiek in het 

museum. Hij vindt dat deze opvatting van leren staat voor betekenisvorming door museumbezoekers. 

Deze betekenissen worden niet enkel beïnvloed door de inhoud van de tentoonstelling en de 

voorwerpen die hierin gepresenteerd worden, maar dat de betekenissen ook worden bemiddeld door 

de cultuur van de bezoekers, voorafgaande persoonlijke ervaringen en de omstandigheden van hun 

bezoek (Hein, 2006).  

2.2.3 Museumdidactiek 

Museumervaringen zouden volgens Hein (2004) moeten leiden tot meer dan enkel ervaringen die in 

de praktijk worden gebracht. Deze ervaringen moeten de leerling uitdagen, verbanden laten leggen 

met hun leefwereld en aanwijzingen geven voor toepassing in de wereld buiten het museum (Hein, 

2004).  

Museumpedagogie is de voorbije honderd jaar geëvolueerd van een ‘overdrachtspedagogie’ naar een 

‘constructivistische’ pedagogie (Hooper-Greenhill, 2001). Met overdrachtspedagogie wordt bedoeld 

dat betekenissen en kennis over voorwerpen onderwezen kunnen worden door deze tentoon te 

stellen. Er is hier dus sprake van een eenrichtingsverkeer, van het museum naar de bezoeker. De 

overdrachtspedagogie verwacht dat leerlingen openstaan voor het ontvangen van kennis en 

informatie waarvan de inhoud en het niveau op voorhand is vastgelegd (Hooper-Greenhill, 2001). Een 

constructivistische pedagogie is een vorm van museumpedagogie waarbij de pedagogische inhoud 

meestal gelaagd is, met het dagelijks leven gelinkt, informeel opgevat en zich bewust van de 

voorkennis van de bezoekers (Hooper-Greenhill, 2001). Er worden bij deze benadering verschillende 

onderwijsmethoden gebruikt, zoals mogelijkheid om dingen te betasten, interactief bezig zijn, 

ontdekken en probleemoplossend denken.  
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De interactieve tentoonstelling draagt bij tot actief leren, omdat de loketten zo gebouwd zijn dat de 

leerlingen bepaalde handelingen moeten uitvoeren. De motorische handelingen die hierbij te pas 

komen, versterken het actief leren.    

2.2.4 Het MACS-model 

Om de verschillende dimensies van het museum als informele, constructivistische leeromgeving te 

duiden hanteren we het MACS-model, een kader dat werd ontwikkeld om de inzichten uit de 

constructivistische leertheorie te vertalen naar de onderwijspraktijk (Schelfhout, Tanghe & Meeus, 

2021). Het model staat voor vier dimensies, namelijk het Motiveren, Activeren, Coachen en 

Structureren. Men streeft naar een passend evenwicht tussen de vier dimensies met aandacht voor 

ondersteunende evaluatie (Schelfhout, Tanghe & Meeus, 2021).  

In eerste instantie moet men de leerlingen motiveren opdat ze leerinspanningen zouden leveren. Het 

BELvue museum speelt hierop in door een spelelement in te bouwen in hun interactieve 

tentoonstelling, die de motivatie bij leerlingen kan opwekken. Bij leren in een museum is er ruimte 

voor vrije keuze, beweging en controle over de inhoud, deze kunnen de intrinsieke motivatie bij de 

leerlingen vergroten (Marcus, Levine & Grenier, 2012). Ook het feit dat de leerlingen in groepen van 

drie à vier per loket spelen, kan bijdragen aan de motivatie. Leerlingen kunnen dan samenwerken, 

samen discussiëren over de inhoud en elkaar enthousiasmeren (Schelfhout, Tanghe & Meeus, 2021).  

De tweede dimensie is activeren. Activeren staat centraal in doe-tentoonstellingen. De bezoekers 

denken actief mee, discussiëren met anderen om op deze manier nieuwe kennis op te doen of de 

huidige kennis te versterken. Tijdens deze doe-tentoonstelling moeten de leerlingen ook bepaalde 

motorische handelingen verrichten, zoals het openen van deuren, het drukken op knoppen,  het 

verdelen van jetons, enz. Hierdoor worden ze aangezet om diepgaander over de leerinhouden na te 

denken (Schelfhout, Tanghe & Meeus, 2021). 

De voorlaatste dimensie is het coachen. De leerkracht heeft hierbij een coachende functie, deze moet 

namelijk de leerlingen bijstaan tijdens de tentoonstelling voor extra uitleg als ze het wensen of het 

bijsturen van leerlingen zodat ze verder kunnen in de discussie of het leerproces. Daarnaast moet de 

omgeving en de inhoud van de loketten zo opgesteld zijn dat de leerlingen verder kunnen in het spel. 

Voor de start van elk loket moeten de leerlingen aan de hand van hun GSM een QR-code scannen 

waarbij ze een filmpje moeten kijken over het doel van het spel/loket. Ze krijgen op die manier een 

beeld van het spel en ook wat van hen verwacht wordt. Hierna kunnen ze in groep beginnen aan het 

spel. Op de loketten zelf staat een stappenplan die de leerlingen moeten doorlopen. Deze twee 
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aspecten zorgen ervoor dat de leerlingen zelfstandig – in groep – aan de slag kunnen gaan. De 

leerkracht geeft best feedback op een activerende manier, namelijk door tips mee te geven aan de 

leerling en op die manier te laten zien hoe hij bepaalde fouten kan verbeteren. Op die manier motiveer 

je de leerling om met de tips aan de slag te gaan (Schelfhout, Tanghe & Meeus, 2021). Hierbij is het 

belangrijk dat de leerkracht het juiste antwoord niet voorzegt of mee het spel speelt met de leerlingen.  

De laatste dimensie is structureren. Deze houdt het plannen en structureren in van didactische 

handelingen – zoals heldere instructies, uitleg, samenvatting na het bezoeken van een loket, enz. – in 

functie van diepgaand leren. Naargelang de inhoud en de aanpak van interactieve tentoonstellingen, 

kan deze een aanvulling zijn op de onderwerp(en) die aan bod kwamen tijdens de lessen van de 

leerkracht of zelfs dienen als een vervanging van de lessen. Met vervanging wordt bedoeld dat de 

leerkracht de inhoud van de tentoonstelling niet nog een keer aan bod laat komen tijdens de lessen 

op school, maar deze direct evalueert in het museum zelf of achteraf op basis van een toets, portfolio, 

enz. Indien de (les)doelen onvoldoende zijn behaald tijdens de tentoonstelling, kan de leerkracht aan 

de hand van een bundeltje met activiteiten na het bezoek tijdens zijn lessen aan de slag gaan (BELvue 

museum, z.d.-a).  
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2.2.5 Contextueel Model van Leren als verdiepend kader voor museumdidactiek 

Het Contextueel Model van Leren is ontwikkeld door de onderzoekers John Falk en Lynn D. Dierking 

(1992). Het model kan gebruikt worden als een hulpmiddel voor het organiseren van leren in een vrije-

keuze omgeving (‘free-choice setting’) (Falk & Storksdieck, 2005a, 2005b; Falk & Dierking, 1992a, 

2000). Leren in een vrije-keuze omgeving vindt plaats wanneer de leerlingen een aanzienlijke controle 

hebben over wat, waar, wanneer en hoe ze leren (Falk & Storksdieck, 2005b), wat duidelijk van 

toepassing is bij interactieve tentoonstellingen. Hierdoor vormt het model een verdere verdieping van 

het algemeen didactische MACS-model. Het model bestaat uit vier contexten die op elkaar inwerken, 

namelijk de persoonlijke context, sociaal-culturele context, fysieke context en tijdscontext.  

Figuur 1: Het Contextueel Model van Leren van Falk en Dierking. 

 

Bron: Badrul, I. (2017) 

De persoonlijke context van een bezoeker, zoals voorkennis, interesse, verwachting en motivatie voor 

het bezoek, kan de interactie met de tentoonstelling beïnvloeden. Een grotere voorkennis, interesse 

en motivatie zal ervoor zorgen dat er een grotere interactie zal zijn met de inhoud van de 

tentoonstelling (Badrul, 2017; Falk & Storksdieck, 2005a,2005b). Het leren kan ook beïnvloed worden 

door de wens van het individu om zijn/haar eigen leren te bepalen als te controleren (Falk & 

Storksdieck, 2005a). 

Mensen zijn sociale wezens. Onze cultuur en sociale relaties zijn belangrijke bestanddelen in ons leven 

(Falk & Storksdieck, 2005a, 2005b). Het leren in een museum moet daarom sociaal-cultureel 

gesitueerd zijn. Dit is de sociaal-culturele context. Het museum biedt sociale mogelijkheden zoals het 

leggen van nieuwe contacten met andere museumbezoekers en de interactie met de museumstaf en 

het personeel (Badrul, 2017). Museumbezoekers worden sterk beïnvloed door de interactie en 

samenwerking met de personen in hun eigen sociale groep. Ook de kwaliteit van interacties met 
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anderen buiten de eigen sociale groep, bijvoorbeeld het museumpersoneel, kan een groot verschil 

maken in het leren van de bezoekers (Falk & Storksdieck, 2005a). In de doe-tentoonstelling krijgen de 

leerlingen de kans om in groep te werken, zo kunnen ze contact leggen met andere medeleerlingen.  

Een voorlaatste element is de fysieke context. Leren vindt altijd plaats in een fysieke omgeving. De 

bezoekers gaan reageren op de fysieke context van het museum, namelijk het gebouw, de 

tentoongestelde stukken (in dit geval de loketten), de ruimte, de verlichting en het klimaat (Badrul, 

2017; Falk & Storksdieck, 2005a, 2005b). Uit onderzoek is gebleken dat het leren van de bezoekers 

sterk wordt beïnvloed door het succes waarmee bezoekers zich in de ruimte kunnen oriënteren; in 

staat zijn om te navigeren in de omgeving waar de tentoonstelling plaats vindt, blijkt sterk te correleren 

met wat en hoeveel een individu leert (Maxwell & Evans, 2002; Falk & Storksdieck, 2005a, 2005b).  

Het laatste element is de tijdscontext. Deze geeft aan dat de drie voorgaande elementen, de 

persoonlijke, fysieke en sociaal-culturele contexten niet stabiel of constant zijn; ze veranderen allemaal 

gedurende de levensloop van de bezoeker (Falk & Storsdieck, 2005a).  

De onderzoekers John Falk en Martin Storsdieck (2005) hebben binnen dit model 12 sleutelfactoren 

geformuleerd die een invloed kunnen hebben op succesvolle leerervaringen in een museum. Deze 12 

factoren zijn afgeleid als bevindingen uit een honderdtal studies. Deze zijn (Falk & Storsdieck, 2005a, 

Falk & Dierking, 2000): 

Persoonlijke context 

1. Bezoekmotivatie en verwachtingen: bezoekers gaan met een bepaalde motivatie en 

verwachting naar het museum. Deze beïnvloeden rechtstreeks wat een individu doet en leert 

tijdens een bezoek. Wanneer het bezoek aan de verwachtingen voldoet, wordt het leren 

vergemakkelijkt (Falk & Storksdieck, 2005b). 

2. Voorkennis: alles wat de leerling vooraf weet over het onderwerp. De voorkennis speelt een 

belangrijke rol in het leren.  

3. Voorafgaande ervaringen: ook de ervaring speelt een belangrijke rol in het leren. In het 

onderzoek wordt gevraagd aan de leerling of het de eerste keer is dat hij heeft meegedaan 

aan een (actieve) tentoonstelling.  

4. Voorafgaande interesses: de voorafgaande interesses beïnvloeden de bezoeker of hij al dan 

niet naar een museum gaat, naar een tentoonstelling of een programma (Falk & Storsdieck, 

2005b). Het al dan niet kiezen voor deze tentoonstelling ligt in dit onderzoek in de handen van 
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de leerkracht. Hij bepaalt, rekening houdend met de interesse van de leerling, of de 

tentoonstelling de moeite waard is om te doen of niet.  

5. Keuze en controle: het museum staat het vrije-keuze-leren toe. Hiermee wordt bedoeld dat 

de bezoekers zelf kunnen kiezen wat en wanneer ze leren en het gevoel hebben dat ze controle 

hebben over hun eigen leren (Falk & Storsdieck, 2005b). 

Sociaal-culturele context:  

6. Sociale bemiddeling binnen de groep: bezoekers gaan naar musea als onderdeel van sociale 

groepen. Leerlingen gaan naar het museum in een (klas)groep. Ze gebruiken elkaar voor het 

ontcijferen van informatie, voor het versterken van gedeelde overtuigingen en voor het maken 

van betekenis (Falk & Storsdieck, 2005b).   

7. Bemiddeling door anderen buiten de directe sociale groep : hiermee wordt de interactie 

bedoeld met anderen buiten de sociale groep, die werd besproken bij puntje 6. In de context 

van het onderzoek vindt de interactie plaats met de museumstaf en de leerkracht. Zij kunnen 

de leerervaringen versterken of afremmen (Falk & Storsdieck, 2005b).  

Fysieke context:  

8. Organisatoren vooraf: Hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen voor een leerervaring op de 

hoogte zijn van de “grote ideeën” of conceptuele “boodschappen” van de ervaring. Dit zal 

ervoor zorgen dat leerlingen gemakkelijker betekenis kunnen construeren doordat ze hun 

ideeën, opgedaan tijdens de tentoonstelling, kunnen ophangen aan de intellectuele steigers 

die zijn aangeboden door de organisatoren (Falk & Storsdieck,  2005a, 2005b). 

9. Oriëntatie op de fysieke ruimte: onderzoek toont aan dat mensen beter kunnen leren als ze 

zich veilig voelen in de omgeving en weten hoe ze door de fysieke ruimte kunnen navigeren 

(Falk & Storsdieck, 2005b).  

10. Architectuur en grootschalige omgeving: deze factor focust op eigenschappen van de fysieke 

ruimte, zoals de temperatuur, de grootte van de ruimte, de drukte, de kleur, enz. Al deze 

eigenschappen kunnen een invloed hebben op hoe en hoeveel een individu leert (Falk & 

Storsdieck, 2005b). 

11. Ontwerp en blootstelling aan tentoonstellingen en programma’s: het gaat hier vooral over 

het ontwerp van, in deze context, tentoonstellingen. Tentoonstellingen zijn rijke educatieve 

ervaringen. Mensen gaan naar musea om echte objecten te zien en te ervaren, in een 

passende omgeving. Goed ontworpen tentoonstellingen zijn in dit geval overtuigende 

leermiddelen (Falk & Storsdieck, 2005b). 
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12. Latere versterkende gebeurtenissen en ervaringen buiten het museum: De ervaringen na het 

bezoek spelen ook een belangrijke rol in het bepalen van wat er nu daadwerkelijk is ‘geleerd’ 

in het museum (Falk & Storksdieck, 2005a).  

In dit onderzoek is het element ‘tijdscontext’ irrelevant, omdat de focus van dit onderzoek gericht is 

op de ervaringen van de doe-tentoonstelling. We kijken daarom niet naar het volledige leerproces of 

levensloop van de leerling. Figuur 2 geeft samenvattend het aangepaste model aan dat zal gebruikt 

worden in dit onderzoek (Falk & Dierking, 1992a, 1992b).  

Figuur 2: Het Interactieve Ervaringsmodel van Falk en Dierking. 

 

Bron: zelfgemaakte figuur 
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2.2.6 Financiële educatie 

De focus van dit onderzoek ligt op het nagaan hoe de leerlingen een aantal belangrijke aspecten bij 

het didactisch opzetten van de tentoonstelling hebben ervaren en minder op de specifieke inhouden.  

Het is echter duidelijk dat om een krachtige leeromgeving te creëren ook de inhouden als relevant 

moeten kunnen worden aangevoeld en dat deze inhouden een eigen didactische aanpak vergen (De 

Witte et al., 2019). Uit onderzoek blijkt dat jongeren (18- tot 29-jarigen) zwakker scoren op bepaalde 

dimensies van financiële geletterdheid dan andere leeftijdsgroepen (Wikifin.be, 2015; De Witte, Van 

Campenhout & De Beckker, 2017). Financiële educatie bij jongeren is belangrijk, omdat financiële 

educatie een positief effect heeft op het financieel gedrag op lange termijn (De Witte, Van 

Campenhout & De Beckker, 2017).  

De Witte, Van Campenhout & De Beckker (2017) stellen een aantal werkwijzen voor die zouden kunnen 

leiden tot een meer geïntegreerde aanpak van financiële educatie. Een van de voorstellen is het 

integreren van praktijkervaring. Door middel van praktijkervaring kunnen de leerlingen meer leren en 

kan de kennis beter blijven hangen indien ze kunnen werken met voorbeelden uit het dagelijks leven. 

Hiervoor komen interactieve werkvormen in aanmerking, zoals een interactieve tentoonstelling 

waarbij een bepaalde werkelijkheid gesimuleerd wordt. Een ander voorstel is het ontwikkelen van 

creatieve aanbiedingsvormen met oog voor differentiatie. Hierbij wordt door de auteurs het voorbeeld 

gegeven van binnenklasdifferentiatie (De Witte, Van Campenhout & De Beckker, 2017).  
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3 Methodologie  

3.1 Mixed methods  

Een ‘mixed methods’ onderzoek combineert zowel elementen van kwalitatieve als kwantitatieve 

onderzoeksmethoden met als doel een breder en meer diepgaand begrip van het onderwerp te krijgen 

(Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Volgens Hooper-Greenhill (1999) zijn diepgaande resultaten 

verkregen van kwalitatieve onderzoeksmethoden van vitaal belang, maar nemen niet de noodzaak 

weg om traditionele kwantitatieve methoden te gebruiken om algemene patronen van het 

museumgebruik te krijgen. Meer geavanceerd museumonderzoek zal de sterkere en zwakkere punten 

van beide methoden gebruiken om betrouwbare gegevens te ontwikkelen (Hooper-Greenhill, 1999).  

In ons onderzoeksopzet hebben we getracht hieraan tegemoet te komen. Eerst zal er zowel bij de 

leerling als bij de leerkracht een vragenlijst afgenomen worden (zie bijlage 1 en 2). Deze zullen dienen 

als kwantitatieve data, waarbij wij een eerste indruk kunnen krijgen van (1) wat de leerling heeft 

bijgeleerd van de tentoonstelling en (2) hoe de leerling de tentoonstelling ervaren heeft. Bij de 

leerkracht gaan we na waarom hij heeft gekozen voor de tentoonstelling en welke documenten 

(BELvue museum, z.d.-a) hij heeft geraadpleegd over de tentoonstelling en willen we dus weten of de 

leerkracht voorbereidend werk en/of nawerk heeft geleverd.  

De vragenlijsten worden afgenomen na het bezoek aan de tentoonstelling, niet in het museum zelf, 

maar in de klasomgeving. Op deze manier kunnen de leerlingen de vragenlijst geconcentreerd invullen 

in een omgeving die ze kennen. Een andere reden is dat we vooral zicht willen krijgen op de retentie 

van wat mogelijk werd geleerd. Indien men de vragenlijst in het museum afneemt, zit de inhoud van 

de tentoonstelling nog fris in het geheugen, terwijl we vooral in kaart willen brengen wat op langere 

termijn geleerd werd. De vragenlijst is voornamelijk gebaseerd op het MACS-model (zie 2.2.4). De 

resultaten zullen ons een beeld geven van wat de leerling heeft bijgeleerd van de tentoonstelling en 

hoe hij het heeft ervaren.  

De kwalitatieve methode die gebruikt gaat worden in dit onderzoek is een focusgroep-interview met 

open vragen gesteld aan 3 à 4 leerlingen per klasgroep die op bezoek komt. De open vragen (zie bijlage 

3) zijn voornamelijk gebaseerd op een aantal factoren van het Interactieve Ervaringsmodel van Falk en 

Dierking (zie 2.2.5), die niet in de vragenlijst volledig tot uiting zijn gekomen waardoor we kunnen 

verdiepen. De focusgroep-interview wordt voorafgegaan door een observatie. Dit is een 

semigestructureerde observatie waarbij de onderzoeker als observator de handelingen van leerlingen 

en leerkrachten waarneemt vanuit een bepaalde invalshoek en/of bewegend tussen de verschillende 



 Masterproef partim II: scriptie  | 26 

groepen. Als observatiecategorieën is er opnieuw gekozen voor de 12 factoren van het Interactieve 

Ervaring Model van Falk en Dierking. Tijdens de observatie wordt er nagegaan welke factoren van het 

model het meest opvallen. Een leidraad voor de observatie en het focusgroep-interview is te vinden 

in bijlage 3.  

In zijn geheel gaat het om een exploratief mixed methods onderzoek, waarbij we vanwege het 

kleinschalige karakter nog geen hypothesen kunnen toetsen, maar wel al goed onderbouwde 

hypothesen kunnen aanreiken. Deze data zullen deductief, vanuit de theorie via de 12 factoren van 

het Interactieve Ervaring Model van Falk en Dierking, worden geanalyseerd. Bij de analyse blijven we 

echter inductief, vanuit de data, open staan voor mogelijke nieuwe categorieën van antwoorden die 

eventueel nog niet werden gevat door de 12 factoren. Dit geeft de mogelijkheid om diepgaand de 

effecten van de tentoonstelling te kunnen analyseren.  

De vragenlijsten werden opgesteld via Qualtrics. De open vragen worden gecodeerd. Bij de gesloten 

vragen worden de frequenties en indien mogelijk het gemiddelde, de standaardafwijking en de 

variantie berekend. Ook worden er een aantal omschrijvingen gegeven waarbij leerlingen moeten 

aangeven op een Likertschaal hoe eens of oneens ze zijn met de omschrijving (van ‘volledig oneens’ 

(1) naar ‘volledig eens’ (6)). De vragen bij het focusgroep-interview worden eveneens gecodeerd en 

worden er eveneens subcodes genereert binnen elke factor van het Interactieve Ervaring Model.  

3.2 Dataverzameling 

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit klasgroepen die de tentoonstelling bezoeken. In 

samenwerking met het BELvue museum werd een mail opgesteld om per aangevraagd museumbezoek 

de leerkracht te vragen of men vrijwillig zou willen deelnemen aan het onderzoek. Bij deelname werd 

aan de leerkracht de link naar de vragenlijsten doorgestuurd en gevraagd of hij deze laat afnemen door 

zijn leerlingen in de klasomgeving. Terwijl de leerlingen de vragenlijst invullen, kan de leerkracht 

simultaan de vragenlijst invullen. De dataverzameling voor dit onderzoek verliep van eind november 

tot begin december en van begin februari tot eind maart. In beide perioden ging de tentoonstelling 

door in het BELvue museum te Brussel.   
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4 Resultaten 

In totaal hebben 38 Nederlandstalige klasgroepen van 21 scholen over heel Vlaanderen meegedaan 

aan de interactieve tentoonstelling gedurende de periode oktober 2021 en maart 2022. Ook 

Franstalige scholen uit Wallonië deden mee aan de tentoonstelling, maar gezien de taalbarrière 

(vertalen van de vragenlijsten, het voeren van een interview in het Frans) is er gekozen om enkel de 

Nederlandstalige klasgroepen uit te nodigen om mee te doen aan het onderzoek. Zeven klasgroepen 

van vijf scholen hebben aangegeven om mee te doen aan het onderzoek.  

Laten we eerst beginnen met de kwantitatieve data, namelijk de vragenlijsten. 70 leerlingen hebben 

de vragenlijst minstens voor de helft ingevuld. Met deze respondenten en data werken we verder in 

het onderzoek. Van het totaal aantal leerlingen dat heeft meegedaan aan de tentoonstelling – 782 

leerlingen – is het aandeel van de leerlingen die de vragenlijst heeft ingevuld gelijk aan 8,95%. De 

leerlingen van de vijfde school hebben de vragenlijst niet volledig ingevuld, waardoor deze verwijderd 

werden uit het gegevensbestand. Tabel 1 geeft een beeld van de kenmerken van leerlingen. We zien 

dat de leerlingen vooral mannelijk zijn (54,29%). De gemiddelde leeftijd van de leerlingen is 16 jaar 

(16,17 jaar). Ze zitten voornamelijk in de derde graad (70%) en er waren geen leerlingen uit de eerste 

graad. Als we kijken naar de studierichting, zien we dat de leerlingen voornamelijk afkomstig zijn van 

het algemeen secundair onderwijs (ASO) (economie, economie-wetenschappen, economie-wiskunde, 

economie-moderne talen en economische wetenschappen). Twaalf leerlingen volgen een richting in 

het technisch secundair onderwijs (TSO) (boekhouden-informatica en handel).  

Tabel 1: Leerlingkenmerken 

 Antwoord Percentage (%) Aantal 

Geslacht Man 54,29% 38 

 Vrouw  44,29% 31 

 X 1,43% 1 

Leeftijd 14 21,43% 15 

 15 4,29% 3 

 16 34,29% 24 

 17 20,00% 14 

 18 15,71% 11 

 19 4,29% 3 

School Atheneum Herzele 8,57% 6 

 Mater Dei Instituut (Sint-Pieters-Woluwe) 60,00% 42 

 MIA Brugge 10,00% 7 

 Sint Godelieve Instituut Lennik 21,43% 15 

Jaar Derde middelbaar 21,43% 15 

 Vierde middelbaar 8,57% 6 

 Vijfde middelbaar 37,14% 26 

 Zesde middelbaar 32,86% 23 

Studierichting Boekhouden-informatica 10,00% 7 

 Economie 2,86% 2 

 Economie-moderne talen 40,00% 28 

 Economie-wetenschappen 5,71% 4 
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 Economie-wiskunde 12,86% 9 

 Economische wetenschappen2 21,43% 15 

 Handel 7,14% 5 

Bron: eigen verwerking 

Voor de focusgroep-interviews werd er van elke klasgroep een aantal leerlingen gevraagd om op het 

einde van de tentoonstelling mee te doen. In totaal zijn er 6 interviews afgenomen met 27 leerlingen.  

4.1 Algemene perceptie van de leerlingen van wat ze hebben bijgeleerd 

Vragen 6 en 7 uit de vragenlijst van de leerlingen (bijlage 1) gaan over wat de leerlingen hebben 

bijgeleerd van de interactieve tentoonstelling. De bevindingen uit deze twee vragen kunnen een 

antwoord geven op de eerste subvraag, namelijk ‘Wat is de algemene perceptie van de leerlingen van 

wat ze hebben bijgeleerd?’. Vraag 6 is een open vraag waarbij leerlingen moeten aangeven wat ze 

hebben bijgeleerd van de tentoonstelling. Vraag 7 peilt ook naar de algemene perceptie, maar in de 

vraag is er extra informatie gegeven over de inhoud van de loketten die de leerlingen hebben bezocht. 

Ze hebben in dat geval een extra houvast bij het verwoorden van wat ze hebben geleerd uit de 

tentoonstelling. Uit de antwoorden blijkt dat ze meer woorden gebruiken om uit te leggen wat ze 

hebben bijgeleerd bij vraag 7 dan bij vraag 6. Deze antwoorden werden gecodeerd en enkele 

kernwoorden (zie tabel 2) werden verbonden met de gegeven antwoorden. Hieruit blijkt dat leerlingen 

meer thema’s aanhaalden bij vraag 7 en meer diepgaandere antwoorden konden geven van wat ze 

inhoudelijk geleerd hebben uit de tentoonstelling. We maken gebruik van beide vragen voor onze 

verdere analyse. 

Een tiental leerlingen gaven aan dat ze geen extra zaken hebben bijgeleerd en/of dat ze grotendeels 

al veel wisten over de inhoud van de tentoonstelling. Bij beide vragen kwam het thema ‘geldbesteding’ 

het meeste voor in de antwoorden van leerlingen. Met geldbesteding bedoelen we antwoorden die te 

maken hebben met sparen, beleggen en investeren. Een tweede thema dat veelvuldig aan bod kwam 

bij vraag 6 zijn de verzekeringen en de werking van de sociale zekerheid. Bij vraag 7 is het meest 

voorkomende thema ‘de mogelijkheden rijk-arm’, het feit dat mensen met een hoger inkomen 

makkelijker op de sociale ladder kunnen klimmen en dus meer ‘mogelijkheden’ hebben dan mensen 

met een laag/lager inkomen. Een ander thema dat ook veel aan bod kwam in antwoorden van 

leerlingen bij vraag 7 is de inkomensongelijkheid en inkomensverschillen tussen landen. 

 

 

2 Met de modernisering krijgt de richting ‘economie’ een nieuwe naam, ‘economische wetenschappen’, die is 
gesitueerd in het ASO (doorstroomfinaliteit) 
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Tabel 2: Thema's algemene perceptie leerlingen 

Vraag 6: Tijdens de tentoonstelling heb ik bijgeleerd over …  
Vraag 7: Beschrijf kort enkele thema's waarover je hebt 

bijgeleerd. (Wees hier specifiek) 

Geldbesteding 24 Geldbesteding 17 

Sociale zekerheid 10 Mogelijkheden arm-rijk 15 

Financiën / financiële 

instellingen  
8 

Inkomensongelijkheid / 

inkomensverschillen 
12 

Mogelijkheden 8 Sociale zekerheid 11 

Inkomensongelijkheid 7 Prijsbeïnvloeding 8 

Concurrentie 5 Omgaan met geld 6 

Budgetbeheer 4 Overheidsbegroting 5 

Belastingen 2 Prijsvorming 5 

Overheidsbegroting 2 Belastingen 4 

Werking overheid 2 Budgetbeheer 3 

Belang van geld 1 Risico 3 

Geluk 1 Financiële moeilijkheden 2 

Prijsvorming 1 Keuzes maken 2 

Subsidies 1 Sociale mobiliteit 2 

Samenwerken 1 Investeringen  1 

  Onderhandelen 1 

Bron: eigen verwerking 
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4.2 Ervaringen van de leerlingen met de tentoonstelling 

In het vervolg van de vragenlijst wordt de focus gelegd op de ervaringen van leerlingen bij de 

tentoonstelling. In totaal waren er 34 omschrijvingen die gecategoriseerd werden volgens de vier 

dimensies van het MACS-model. Aan de hand van het gemiddelde en de standaardafwijking kunnen 

we een uitspraak formuleren voor elk van de vier dimensies en hiermee een antwoord geven op de 

overkoepelende onderzoeksvraag: ‘Hoe hebben de leerlingen de tentoonstelling ervaren?’. 

Tabel 3 geeft 11 omschrijvingen weer die overeenkomen met de dimensie motiveren uit het MACS-

model. De tabel geeft het minimum en het maximum weer van het gegeven niveau volgens de 

Likertschaal: volledig oneens (1) tot volledig eens (6). De meerderheid van de leerlingen vonden de 

tentoonstelling interessant (gem. 4,07). Ze kregen vooral het gevoel dat ze kennis en vaardigheden 

aangereikt kregen waar ze echt iets aan hebben in de echte wereld (gem. 4,80). Ook werden ze 

aangezet om de kennis toe te passen in levensechte situaties (gem. 4,49). Ze mochten eerder zelf 

kiezen welke loketten, die ze interessant vonden, uit te proberen (gem. 3,11). De aanpak van de 

tentoonstelling kon de leerlingen eerder wel motiveren (gem. 3,97). Echter, willen ze eerder niet 

terugkomen naar de tentoonstelling om de resterende loketten te bezoeken (gem. 3,01). Dit kan twee 

redenen hebben: 1) de leerlingen hebben alle loketten al bezocht en/of 2) de leerling vond de 

tentoonstelling niet interessant/boeiend genoeg om opnieuw langs te komen. Het geheel van de 

aanpak kon de leerlingen meer motiveren dan de normale lessen op school (gem. 4,13). In het 

algemeen kunnen we stellen dat de aanpak van de tentoonstelling in zijn geheel motiverend waren 

voor de leerlingen. 

Tabel 3: Dimensie 'motiveren' 

# Omschrijving Minim
um 

Max
imu

m 

Gemid
delde 

Std 
afwijk

ing 

Varia
ntie 

Aa
nta

l 

1 Ik vond de tentoonstelling interessant 1.00 6.00 4.07 1.19 1.41 70 

2 Er werd gewerkt met interessant filmmateriaal 1.00 6.00 3.91 1.11 1.22 70 

3 Er werd gewerkt met interessante beelden/foto's 1.00 6.00 4.04 1.02 1.04 70 

4 Er werd gewerkt met interessante teksten 1.00 6.00 3.81 1.00 1.01 70 

5 Er werden voorbeelden gegeven die me interesseren 1.00 6.00 4.11 1.24 1.53 70 

6 Er werd kennis en vaardigheden aangereikt waar je iets aan 

hebt in de echte wereld 

1.00 6.00 4.80 1.19 1.42 70 

7 We werden aangezet om kennis toe te passen in levensechte 

situaties 

2.00 6.00 4.49 1.11 1.22 70 

8 We mochten zelf voldoende kiezen welke thema's ('loketten') 

we interessant vonden om uit te proberen 

1.00 6.00 3.11 1.47 2.16 70 

9 Het geheel van deze aanpak kon me motiveren 1.00 6.00 3.97 1.07 1.14 70 

10 Ik wil terugkomen naar de tentoonstelling om de loketten die 

ik nog niet kon bezoeken actief uit te voeren 

1.00 6.00 3.01 1.37 1.87 70 

11 Het geheel van deze aanpak kon me gemiddeld meer 

motiveren dan de normale lessen op school  

1.00 6.00 4.13 1.49 2.23 70 



 Masterproef partim II: scriptie  | 31 

Bron: eigen verwerking 

De volgende dimensie in het MACS-model is ‘activeren’. In tabel 4 staan de omschrijvingen die 

overeenkomen met deze dimensie. Volgens de leerlingen daagde de tentoonstelling eerder wel uit om 

zelf dingen te doen (gem. 3,99) en kon de opzet van de tentoonstelling ervoor zorgen dat ze eerder 

hun best deden bij de opdrachten (gem. 4,04). De leerlingen waren eerder oneens met de omschrijving 

dat de verwachtingen van de tentoonstelling te hoog waren (gem 2,96). Daarnaast vonden ze dat ze 

eerder de kans kregen om creatief te zijn en dat de instructies bij de loketten duidelijk waren 

(respectievelijk gem. 3,83 en 4,00). Ze waren eerder eens dat de opdrachten van de loketten makkelijk 

waren (gem. 3,86). De leerlingen werken liever in groep dan individueel (gem. 2,89). Het overleg in 

groep kon ervoor zorgen dat de opdracht beter kon worden opgelost (gem. 4,39). Ze waren bezig met 

de opdracht en niet met andere (afleidende) activiteiten (gem. 3,83). Ten slotte zijn ze eerder eens 

met de omschrijvingen dat de tentoonstelling de leerlingen meer heeft aangezet om actief bezig te zijn 

dan de lessen op school (gem. 4,07) en dat de leerlingen via de tentoonstelling geleerd hebben om 

kennis toe te passen (gem. 4,06). Al bij al kunnen we stellen dat de tentoonstelling de leerlingen kon 

activeren, dat de complexiteit van wat gevraagd werd zeker niet te hoog lag, waardoor er nog 

mogelijkheden zijn tot differentiatie in uitdaging en moeilijkheidsniveau.  

Tabel 4: Dimensie 'activeren' 

# Omschrijving Minim

um 

Maxi

mum 

Gemid

delde 

Std 

afwijki
ng 

Vari

anti
e 

Aa

nta
l 

1 De tentoonstelling daagde me uit om dingen zelf te doen 1.00 6.00 3.99 1.19 1.41 70 

2 De tentoonstelling kon ervoor zorgen dat ik mijn best deed 

bij de opdrachten 

1.00 6.00 4.04 1.22 1.50 70 

3 De verwachtingen van de tentoonstelling over wat ik moest 

kunnen waren te hoog 

1.00 6.00 2.96 1.14 1.30 70 

4 Tijdens de tentoonstelling kregen we kansen om creatief te 

zijn 

1.00 6.00 3.83 1.13 1.28 70 

5 De instructies bij de loketten (het 'stappenplan') waren 
duidelijk: we wisten wat elk van ons binnen ons groepje 

moest doen 

1.00 6.00 4.00 1.17 1.37 70 

6 De opdrachten waren makkelijk 1.00 6.00 3.86 1.19 1.41 70 

7 Ik ben een leerling die over het algemeen liever individueel 
aan opdrachten werkt dan in groep 

1.00 6.00 2.89 1.50 2.24 70 

8 Het overleg in de groep kon ervoor zorgen dat we de 

opdracht beter konden oplossen 

1.00 6.00 4.39 0.99 0.98 70 

9 Bij de opdrachten in groep waren we duidelijk bezig met de 

opdracht en niet met andere (afleidende) activiteiten 

1.00 6.00 3.83 1.24 1.54 70 

10 De tentoonstelling heeft me meer dan de lessen op school 

aangezet om actief bezig te zijn met de thema's 

1.00 6.00 4.07 1.30 1.69 70 

11 Via de tentoonstelling heb ik kennis ook leren toepassen 1.00 6.00 4.06 1.29 1.65 70 

Bron: eigen verwerking 

De derde en voorlaatste dimensie is ‘coachen’. Tabel 5 geeft de vijf omschrijvingen weer die 

overeenkomen met deze dimensie. De leerlingen zijn eerder eens met de stelling dat ze in het loket 
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zelf bijkomende uitleg konden vinden om verder te gaan in het spel zonder dat de leerkracht moest 

komen (gem. 3,56). De leerkracht heeft in dit geval een coachende functie. Hij staat ter beschikking 

voor leerlingen wanneer ze vragen naar hulp en/of extra uitleg. Volgens de leerlingen hield de 

leerkracht toezicht tijdens de tentoonstelling (gem. 4,70) en hielp de leerkracht de leerlingen verder 

als de leerlingen met vragen zaten (gem. 4,63). Hierbij is het ook belangrijk dat de leerkracht het juiste 

antwoord niet voorzegt, maar enkel de leerlingen in de juiste richting stuurt. De leerlingen waren eens 

met de omschrijving dat de leerkracht het juiste antwoord niet meteen gaf, maar aan de leerlingen 

tips gaf zodat ze verder konden in het spel (gem. 4,53). De leerkracht moedigde de leerlingen ook aan 

om hun best te doen tijdens de tentoonstelling (gem. 4,11).  Uit de vragenlijst van de leerkrachten 

zagen we ook dat alle leerkrachten min of meer actief hebben meegedaan met de tentoonstelling. De 

motivatie hiervoor was voornamelijk om de leerlingen te begeleiden wanneer ze iets niet snappen 

en/of moeilijk van start gingen aan het begin van een spel. Een ander leerkracht wou vooral peilen hoe 

de leerlingen oplossingsgericht dachten. Al bij al blijken er voldoende aanzetten tot coaching aanwezig 

te zijn in de volledige aanpak, waarbij er een goede interactie is tussen coaching vanuit de opdrachten 

zelf en ondersteuning door de leerkracht.  

Tabel 5: Dimensie 'coachen' 

# Omschrijving Minim

um 

Maxi

mum 

Gemid

delde 

Std 

afwijk
ing 

Vari

anti
e 

Aan

tal 

1 Indien we een opdracht niet goed begrepen dan konden we in 

het loket zelf bijkomende uitleg krijgen om verder te kunnen 
zonder dat de leerkracht moest komen helpen 

1.00 6.00 3.56 1.06 1.13 70 

2 De leraar kon ons tijdens de tentoonstelling aanmoedigen om 

ons best te doen 

1.00 6.00 4.11 1.14 1.30 70 

3 De leraar hield toezicht tijdens de tentoonstelling 1.00 6.00 4.70 1.16 1.35 70 

4 De leraar hielp ons verder als we met vragen zaten 1.00 6.00 4.63 1.19 1.40 70 

5 De leraar gaf niet dadelijk het antwoord als we iets niet wisten, 

maar gaf ons tips om zelf een stap verder te zetten 

1.00 6.00 4.53 1.13 1.28 70 

Bron: eigen verwerking 

De laatste dimensie van het MACS-model is ‘structureren’. Voor de leerlingen was het doel van de 

tentoonstelling duidelijk (gem. 4,26) en was de tentoonstelling ook haalbaar opgebouwd voor hen 

(gem. 4,28). Per loket hadden de leerlingen genoeg tijd om het spel te spelen (gem. 4,52). Ze zijn eerder 

eens met de stelling dat er soms te snel nieuwe kennis werd aangebracht (gem. 3,45). Daarnaast 

vonden de leerling eerder dat ze alle leerinhouden goed begrepen hebben (gem. 4,30). Ten slotte 

vonden ze dat de tentoonstelling een aangename afwisseling creëerde in het geheel van de aanpak 

(ten opzichte van het klassiek lesgeven in een klaslokaal) (gem. 4,17). De leerinhouden werden helder 

en gestructureerd aangepakt (gem. 4,19). In zijn geheel kunnen we zeggen dat de tentoonstelling 

structuur had. 
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Tabel 6: Dimensie 'structureren' 

# Omschrijving Minim

um 

Maxi

mum 

Gemidd

elde 

Std 

afwijkin

g 

Varia

ntie 

Aan

tal 

1 Het doel van de tentoonstelling was voor mij duidelijk 1.00 6.00 4.26 1.18 1.38 69 

2 De tentoonstelling werd geleidelijk en voor mij haalbaar 

opgebouwd 

2.00 6.00 4.28 1.03 1.07 69 

3 We hadden per loket gemiddeld genoeg tijd om het spel 

te spelen 

1.00 6.00 4.52 1.17 1.38 69 

4 Er werd soms te snel nieuwe kennis aangebracht 1.00 6.00 3.45 1.26 1.58 69 

5 De tentoonstelling creëerde een aangename afwisseling 

in het geheel van de aanpak 

1.00 6.00 4.17 1.18 1.39 69 

6 Ik denk dat ik alle leerinhouden goed heb begrepen 1.00 6.00 4.30 1.22 1.49 69 

7 De leerinhouden werden helder en gestructureerd 

aangebracht 

1.00 6.00 4.19 1.20 1.43 69 

Bron: eigen verwerking 

Na het overlopen van de vier dimensies van het MACS-model kan men nu overgaan naar de algemene 

vragen in verband met de ervaringen van de leerlingen. In tabel 7 worden de drie vragen weergegeven 

die gesteld zijn aan de leerlingen. Bij de eerste vraag moeten ze aangeven of ze de tentoonstelling 

willen aanraden aan andere medeleerlingen. Meer dan de helft van de leerlingen (60,87%) 

antwoordde bevestigend op deze vraag. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn ‘leuk/leuke 

manier van leren’ (15 lln.), ‘bijleren’ (12 lln.), ‘andere manier van leren’ (8 lln.), ‘leerzaam’ (7 lln.) en 

‘interessant’ (7 lln.). Ongeveer één vijfde van de leerlingen zou de tentoonstelling niet aanraden aan 

andere medeleerlingen (21,74%) en 17,39% van de leerlingen gaven een ander antwoord. De andere 

antwoorden zijn: 1) ik zou het aanraden aan leerlingen die iets jonger zijn (2 lln.), 2) misschien (2 lln.), 

3) als ze vragen naar een tentoonstelling, anders niet (1 lln.), 4) als leerlingen iets willen bijleren (1 lln.) 

en tenslotte 5) als er meer te doen is (1 lln.).  Een aantal redenen waarom de leerlingen de 

tentoonstelling niet willen aanraden is dat het te makkelijk was voor sommige leerlingen (2 lln.). Het 

meest voorkomende antwoord was dat de tentoonstelling saai was (5 lln.). Een leerling had te weinig 

voorkennis, terwijl een andere leerling te veel op voorhand wist waardoor de inhoud van de spellen 

voorspelbaar werd. Dit alles wijst er opnieuw op dat er nog ruimte is voor meer uitdagende (eventueel 

differentiërende) opdrachten, wat bijkomend de motivatie ten goede zou komen. 

De tweede algemene vraag is of de leerling de tentoonstelling leuk vond. Opnieuw antwoordden een 

meerderheid van de leerlingen (65,22%) ‘ja’ op deze vraag. De meest voorkomende redenen hiervoor 

zijn ‘andere manier van leren’ (12 lln.), ‘leuk’ (11 lln.), ‘samenwerken’ (8 lln.) en ‘interactief / actief 

bezig’ (8 lln). Ongeveer één vijfde van de leerlingen antwoorden ‘neen’ en ongeveer 15% van de 

leerlingen gaf een ander antwoord. De leerlingen die een ander antwoord gaven twijfelden tussen de 

opties ‘ja’ en ‘neen’ (3 lln.). Een leerling vond het leuk op sommige vlakken en op andere vlakken niet. 
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Een andere leerling gaf aan dat het leuk was, maar dit hield geen verband met de inhoud van de 

tentoonstelling.   

De derde vraag tenslotte is de vraag of de leerlingen de tentoonstelling leerzaam vonden. Hier 

antwoordden de leerlingen opnieuw vooral ‘ja’ (66,67 %). De meest voorkomende redenen hiervoor 

zijn ‘bijleren’ (22 lln.), ‘toepasbaarheid (in het echte leven)’ (8 lln.), ‘interessant’ (4 lln.) en ‘realistisch’ 

(3 lln.). Negen leerlingen gaven een ander antwoord en 14 leerlingen gaven ‘neen’ als antwoord op 

deze vraag. De leerlingen die negatief antwoordden, vonden dat de leerstof die aan bod kwam bij de 

loketten reeds gekend waren (9 lln.). Een aantal gaf aan dat ze niets nieuws hadden bijgeleerd (3 lln.). 

Twee leerlingen vonden dat de instructies onduidelijk waren. Bij deze vraag zien we opnieuw dat er 

nog mogelijkheden zijn om te differentiëren op vlak van moeilijkheid, bijvoorbeeld het voorzien van 

modules met complexere leerinhoud/spelvorm voor leerlingen die de nodige voorkennis hiervoor 

hebben.  

Tabel 7: Ervaringen van leerlingen - algemene vragen 

 Antwoord Percentage (%) Aantal 

Zou je de tentoonstelling aanraden aan anderen/andere medeleerlingen? Ja 60,87% 42 

 Nee 21,74% 15 

 Andere 17,39% 12 

Vond je de tentoonstelling leuk?  Ja 65,22% 45 

 Nee 20,29% 14 

 Andere 14,49% 10 

Vond je de tentoonstelling leerzaam? (m.a.w. Heb je er uit geleerd?) Ja 66,67% 46 

 Nee 20,29% 14 

 Andere 13,04% 9 

Bron: eigen verwerking 

Aan het einde van de vragenlijst voor de leerling is er ruimte voor algemene opmerkingen in verband 

met de tentoonstelling. Drie leerlingen gaven hier aan dat ze nood hadden aan meer uitleg, één leerling 

wou dat het doel van de tentoonstelling aan het begin beter werd uitgelegd. Twee andere leerlingen 

gaven aan dat er nood was aan extra begeleiders bij de loketten. Drie van de vijf leerkrachten gaven 

ook aan dat een extra begeleiding vanuit het museum zinvol zou zijn. Een leerling gaf aan dat de 

tentoonstelling interessantere onderwerpen kon bevatten.  
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4.3 Resultaten interview 

De vragen van het focusgroep-interview (zie bijlage 3) werden gebaseerd op negen van de twaalf 

factoren van het contextueel model van leren van Falk en Dierking (1992). De resultaten van het 

interview geven een aanvullende en verdiepende inzichten naast de resultaten van de vragenlijst voor 

de leerlingen. De antwoorden van leerlingen werden eerst gecodeerd volgens de negen factoren. 

Hierna werd er per factor telkens subcodes gecreëerd die in tabel 8 worden weergegeven als thema’s.  

De eerste context dat besproken gaat worden is de persoonlijke context. De eerste factor hierin is de 

bezoekmotivatie en de verwachtingen van de leerlingen ten aanzien van de tentoonstelling. Een 

veelvoorkomende thema bij deze factor is de verwachting van de leerlingen dat het geen interactieve 

tentoonstelling ging zijn, maar een tentoonstelling waar personeelsleden van het museum uitleg geven 

over financiën en burgerschap (6 keer). Daarnaast dachten een aantal leerlingen dat de tentoonstelling 

een soort rondleiding ging zijn door het museum met behulp van een gids. Twee leerlingen hadden 

verwacht dat de tentoonstelling iets serieuzer ging zijn.  

De tweede factor in deze context is de voorkennis van de leerlingen. Bij alle interviews kwamen naar 

boven dat de leerlingen in het algemeen voldoende voorkennis hadden om de tentoonstelling tot een 

goed einde te brengen. Een leerling zei nog uitdrukkelijk dat er geen nood was aan een uitgebreide 

kennis over economie en burgerschap. 

De derde factor zijn de voorafgaande ervaringen van de leerlingen. Hier werd er gevraagd of het de 

eerste keer is voor de leerlingen dat ze naar een interactieve tentoonstelling komen. Voor de meeste 

leerlingen was het de eerste keer dat ze meedoen aan een interactieve tentoonstelling. Slechts één 

klasgroep (5 van de totaal aantal leerlingen) gaven aan dat ze al een keer hebben meegedaan aan een 

interactieve tentoonstelling.  

De laatste factor binnen de persoonlijke context is keuze en controle. Hierbij wordt er gevraagd of de 

leerlingen zelf konden kiezen welke loketten ze konden doen en of ze zelf controle hadden op hun 

leerproces. Hierbij bedoelen we dat de leerlingen zelf kunnen bepalen wat ze leren uit de 

tentoonstelling en wat niet. In de meeste gevallen werd de volgorde van de loketten vastgelegd door 

de leerkracht. De leerkracht besliste dus zelf welke loketten de leerlingen moesten doorlopen en in 

welke volgorde. De meeste leerlingen gaven daarnaast aan dat ze zelf controle hadden op hun 

leerproces. Hierover zei een leerling: “Misschien in eigen controle, want het zijn toch spelletjes dat al 

gemaakt zijn. Het is dus deels zelf, maar je leert wel op uw eigen manier en op jouw eigen tempo.” 

(man (18 jaar), interview, 4 februari 2022). Er was slechts één klasgroep (5 van de totaal aantal 
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leerlingen) dat vond dat ze geen controle hadden op hun leerproces.  Tijdens de observatie bij de 

desbetreffende klasgroep zagen we dat de leerlingen een bundel moesten invullen nadat ze elk loket 

bezochten. Het kan dus zijn dat het gevoel dat ze geen controle hadden, komt omdat ze verplicht 

waren om bepaalde vragen/opdrachten op te lossen. Een leerling antwoordde dat ze het gevoel had 

dat er zaken werden opgelegd (vrouw (13-14 jaar), interview, 23 november 2021).  

De volgende context dat besproken gaat worden is de sociaal-culturele context. Er zijn twee factoren 

binnen deze context, namelijk de sociale bemiddeling binnen de groep en de bemiddeling door 

anderen. Op vlak van sociale bemiddeling binnen de groep hadden de leerlingen voornamelijk een 

positieve ervaring. De meeste leerlingen vonden dat ze op deze manier de kans hadden om meningen 

uit te wisselen en de mening/visie van een andere medeleerling te horen:  

“Voor sommige spelletjes moest je je eigen visie hebben om geld te verdienen bijvoorbeeld. Opnieuw dat 

spelletje met de belastingen. Er gaan bijvoorbeeld mensen zijn die geld willen geven om arme mensen te 

helpen, terwijl er andere mensen hun eigen geld bij zichzelf willen houden. Dus, eigenlijk is het goed om 

onze eigen ideeën te geven, maar dat geeft ook verschillende types van karakters in de groep aan .” (man 

(18 jaar), interview, 4 februari 2022) 

Een kritische noot bij deze factor is dat er aantal leerlingen zijn die liever in kleinere groepen de 

loketten wilden doorlopen. Een ideale groepsgrootte zou voor deze leerlingen twee à drie leerlingen 

zijn.  

Bij de bemiddeling door anderen gaven de meerderheid van de leerlingen aan dat er geen personeel 

aanwezig was tijdens het museum. Hierover werd wel aangehaald dat er geen nood was aan extra 

uitleg van het personeel, omdat alle informatie al gegeven wordt bij de loketten (stappenplan en het 

filmpje dat leerlingen telkens vooraf het spel moeten bekijken). De leerlingen gaven aan dat ze vooral 

hulp konden krijgen van de leerkracht. Twee leerlingen vonden dat er enkel aan het begin van de 

tentoonstelling iemand aanwezig kan zijn van het museum om het doel van de tentoonstelling nog 

eens mondeling toe te lichten en wat de bedoeling van de tentoonstelling is.  

De derde en laatste context is de fysieke context. De eerste factor is de oriëntatie op de ruimte. Er is 

toch eerder meer aangehaald dat de oriëntatie in de ruimte slecht was. De leerlingen wisten niet altijd 

waar ze moesten zijn. Een leerling gaf aan dat ze vaak moesten kijken of het wel daar was waar ze 

moesten zijn (vrouw (13-14 jaar), interview, 23 november 2021). Volgens de leerlingen kan de 

verwarring verholpen worden indien de namen van de loketten iets groter geschreven kan worden. 

Een andere manier om de verwarring te voorkomen is op voorhand alle loketten te nummeren, 

bijvoorbeeld loket 1 concurrentie, loket 1 keuze, loket 2 toekomst, …, loket 7 geluk.  
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De tweede factor is architectuur en de omgeving. De meeste leerlingen vonden dat er voldoende 

ruimte was om het spel te kunnen spelen, alle groepen konden zich spreiden over de ruimte. Door de 

voldoende afstand tussen de groepen, heeft de aanwezigheid van de echo (dat werd aangehaald) geen 

storend effect. Er werd ook aangehaald dat de lichtinval voldoende en aangenaam was. 

De laatste factor dat we willen bespreken van de fysieke context is het ontwerp en blootstelling aan 

de tentoonstelling. Hier stellen we aan de leerling de vraag of ze iets willen veranderen aan de loketten 

en zo ja wat ze willen wijzigen.  Een thema dat meermaals aan bod kwam, was de (motorische) 

handelingen die leerlingen moesten uitvoeren bij de spelletjes, zoals het openen van deuren en 

schuifjes en de voorwerpen zelf (jetons, bibberspel en kaarten). Een ander thema dat vaak werd 

aangehaald is het gebruik van de timer. De timer werd toegevoegd aan elk loket om de tijd te bewaken 

zodat elke groep 20 minuten bezig is aan een loket. Een aantal leerlingen gaven aan dat de timer niet 

werd gebruikt. Tijdens observaties zagen we vaak dat leerlingen binnen de 20 minuten al klaar waren 

met een loket en doorschuiven naar het volgende loket. Oftewel gaf de leerkracht aan dat de leerlingen 

moesten doorschuiven naar een volgend loket. Daarnaast werd het loket geluk, het spel dat gaat over 

de sociale zekerheid aan een blackjack-tafel, vaak aangehaald door leerlingen. Naast een positieve 

noot (dat het spel leuk en inspirerend was), was er ook een kritische noot. Een eerste kritische noot is 

dat de benamingen die op de tafel staat iets groter geschreven kan worden, omdat de woorden soms 

niet leesbaar zijn. Een ander leerling gaf aan dat er bij dit loket toch een soort van ‘spelleider’ nodig is 

die de jetons kan uitdelen aan de leerlingen en het spel dus in feite in goede banen kan leiden.  
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Tabel 8: Thema's focusgroep-interview 

Factor Thema Aantal keer aangehaald 

Bezoekmotivatie en 

verwachtingen 

Uitleg (over financiën en burgerschap) 6 

Rondleiding  3 

 Serieuzer  2 

Voorkennis Voldoende voorkennis 18 

 Geen uitgebreide kennis nodig 1 

Voorafgaande ervaringen Eerste keer  22 

Al een keer meegedaan aan een interactieve tentoonstelling 5 

Keuze en controle Volgorde vastgelegd door leerkracht 14 

 Vrije keuze 7 

 Keuze op vlak van interesse 1 

 Controle op leerproces 18 

 Géén controle op leerproces 5 

 Bemiddeling door leerkracht  1 

Sociale bemiddeling 

binnen groep 

Positief ervaren  11 

Uitwisseling van meningen  9 

 Leuk 6 

 Liever in kleinere groepjes 3 

 Sluiten van compromis 2 

 Competitief 1 

 Bijleren van anderen 1 

Bemiddeling door 

anderen 

Geen personeel van het museum 15 

Geen extra uitleg nodig 8 

 Bemiddeling door leerkracht 7 

 Doel van tentoonstelling toelichten (door iemand van het 

museum, aan het begin) 

2 

 Nood aan personeel van museum 1 

Oriëntatie op de fysieke 

ruimte 

Slechte oriëntatie 7 

Goede oriëntatie 5 

 Nummering (het nummeren van de loketten) 5 

 Naam loket (groter en zichtbaarder maken) 4 

 Groter lettertype gebruiken 2 

 Volgorde bepalen  1 

Architectuur en omgeving Voldoende ruimte 10 

Mooie omgeving 6 
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 Aanwezigheid van echo 3 

 Temperatuur 2 

 Lichtinval 2 

 Ander soort ruimte dan gewend 2 

 Weinig extra infrastructuur (zoals stoeltjes en tafeltjes) 1 

Ontwerp en blootstelling 

aan de tentoonstelling 

Motorische handelingen uitvoeren  8 

Timer niet gebruikt 6 

 Loket geluk 5 

 Structuur 4 

 Te veel tijd 3 

 Nummering 2 

 Realistisch 2 

 Gebruik van jetons  2 

 Actief bezig zijn  1 

 Compactheid  1 

Bron: eigen verwerking 

4.4 Aanbevelingen tot optimalisering van de tentoonstelling op didactisch vlak 

Zowel uit de vragenlijsten als bij het focusgroep-interview zijn er een aantal kritische noten vermeld 

door de leerlingen. In deze stuk worden deze kritische noten vertaald in aanbevelingen. Deze 

aanbevelingen kunnen voor het BELvue museum dienen ter optimalisering van de tentoonstelling en 

toekomstige projecten. 

Allereerst kwam er naar voren dat de leerlingen eerder eens zijn met de stelling dat er te snel nieuwe 

kennis werd aangebracht, echter begrepen ze de leerinhouden goed.  

Sommige leerlingen raden de tentoonstelling aan leerlingen die iets jonger zijn (bv. 1e en 2e graad). 

Enkele leerlingen zouden de tentoonstelling aanraden indien er meer te doen is. Als laatste werd er 

aangehaald dat de tentoonstelling te makkelijk was voor sommige leerlingen. Dit wijst erop dat er nog 

ruimte is voor meer uitdagende, differentiërende opdrachten. Er zijn dus nog mogelijkheden om te 

differentiëren op vlak van moeilijkheid, zoals het voorzien van modules met complexe 

leerinhoud/spelvorm voor leerlingen die meer voorkennis hebben i.v.m. het onderwerp. Deze loketten 

kunnen dan eventueel niet tentoongesteld worden aan klasgroepen waarbij leerlingen nog niet 

voldoende de kennis beheersen. Naast inhoudelijk moeilijkere spelvormen, kan er ook binnen een spel 

ruimte zijn voor differentiatie. Er kunnen eventueel extra, diepgaandere opdrachten voorzien worden. 

Men kan deze opdrachten dan enkel voorbehouden voor leerlingen met meer voorkennis.   
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Een ander kritische noot was om de groepsgrootte te verkleinen. Een aantal leerlingen vonden dat een 

groep van 2 à 3 leerlingen al voldoende zou zijn om de loketten te doorlopen.  

Een ander aspect is de oriëntatie in de ruimte. Tijdens het interview werd aangehaald dat de leerlingen 

soms niet wisten naar welk loket ze moesten gaan. Om de oriëntatie te verbeteren, kan de namen van 

de loketten groter geschreven worden. Bijkomend kan voor elk loket een specifiek nummer gegeven 

worden, zodat de loketten genummerd worden.  

Bij elk loket was er een timer aanwezig. Echter werd deze timer niet altijd gebruikt door de leerlingen. 

Een aantal leerlingen gaf aan dat 20 minuten te veel was voor een loket en dat ze eerder klaar waren. 

Een eerste mogelijkheid is om de duurtijd te verminderen naar 15 minuten, maar een extra buffer aan 

te bieden van 5 minuten voor loketten waar er meer tijd voor nodig is of indien een groep de extra tijd 

nog kan gebruiken. Op deze manier kan er ook gedifferentieerd worden op vlak van tempo.  

Ten slotte werd er ook enkele kritische noten gegeven over een specifiek loket, namelijk het loket 

geluk. Een verbeterpunt is om de benamingen op de blackjack-tafel iets groter te zetten, omdat 

sommige woorden niet leesbaar zijn en ook met de kleurencombinatie die wordt gebruikt (bv. blauw 

op groen achtergrond). Bij dit spel moet een leerling uit de groep de rol opnemen van ‘spelleider’ en 

aan de hand van opdrachtenkaarten het spel leiden tot het einde. Een leerling gaf hierbij aan dat er 

toch wel nood is aan een soort ‘spelleider’ buitenaf om de jetons uit te delen en het spel in zijn geheel 

in goede banen te leiden.  

Naast het inhoudelijk aspect, kan het museum ook zorgen voor meer betrekking tussen het museum 

zelf en de school (specifiek klasgroep) tijdens de tentoonstelling. Allereerst, kan dit door iemand van 

het museum mee als begeleider in te schakelen (aan het begin enkel en/of tijdens de tentoonstelling). 

In het inleidend document staat er wel expliciet dat leerlingen die extra begeleiding nodig kunnen 

hebben en de loketten niet zelfstandig kunnen doorlopen. Aan de leerkracht wordt gevraagd om 

hiervoor extra begeleiding te voorzien. Uit het focusgroep-interview kwam er naar voren dat er geen 

nood was aan extra uitleg van het personeel, omdat alle informatie al gegeven wordt. Er werd tijdens 

het interview aangegeven dat er aan het begin van de tentoonstelling iemand van het museum fysiek 

aanwezig kan zijn om nog eens mondeling het doel van de tentoonstelling uit te leggen.   
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5 Discussie  

Dit onderzoek is pas van start kunnen gaan in de maand november nadat de tentoonstelling een maand 

bezig was. Hierdoor konden een aantal klasgroepen die langskwamen in de maand oktober en begin 

november niet uitgenodigd worden aan het onderzoek. Uiteindelijk konden 6 klasgroepen effectief 

volledig meedoen aan het onderzoek, zowel het invullen van de vragenlijsten als het afleggen van een 

interview. Dit is ongeveer 15,8 % van alle klasgroepen die meededen aan de tentoonstelling (38 

klasgroepen). De externe validiteit kan hierdoor aangetast worden, omdat er niet voldoende 

klasgroepen bevraagd konden worden. De leerlingen die bij de vragenlijst niet tot aan het einde van 

de vragenlijst zijn geraakt/hebben ingevuld, zijn eruit gehaald. 11 antwoorden zijn hierdoor 

verwijderd. Ook hebben niet alle leerlingen de vragenlijst ingevuld. Het aantal leerlingen dat kwam 

naar de tentoonstelling kwam niet overeen met het aantal antwoorden. Een reden voor het niet 

volledig invullen van de vragenlijst kan zijn dat het aantal vragen te veel was en kon leiden tot 

enquêtemoeheid (Porter et al., 2004). Een andere reden is dat de leerlingen van de 

leeftijdscategorieën 14-19 nog niet al te veel in aanraking zijn gekomen met het invullen van 

vragenlijsten (Karlberg, 2015), waardoor ze het belang niet kunnen weten om een vragenlijst volledig 

in te vullen. Daarnaast was de doelgroep ook beperkt tot leerlingen van de 2e en 3e graad. Er zijn geen 

klasgroepen van de 1e graad bevraagd en geïnterviewd. Hierdoor kunnen we niet weten hoe de 

leerlingen van de 1e graad de tentoonstelling ervaren hebben. Daarnaast zijn de leerlingen die wel 

hebben meegedaan aan het onderzoek, vooral leerlingen met een economische achtergrond. De 

leerlingen zijn m.a.w. vertrouwd met een groot stuk van de kennis en begrippen die in de loketten 

voorkomen. Hierdoor kan het zijn dat de leerlingen meer het gevoel hadden dat ze niet iets (nieuws) 

hebben bijgeleerd, dat de tijd voor een loket veel was en dat de tentoonstelling te makkelijk was. Ook 

kunnen we niet weten hoe de leerlingen van andere richtingen met minder/geen economische vakken 

de tentoonstelling ervaren hebben.  

 

 

 

 



 Masterproef partim II: scriptie  | 42 

6 Conclusie 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: “Hoe ervaren de leerlingen van het 

secundair onderwijs de interactieve tentoonstelling ‘Mysterie van Financiën’?” Hiervoor is een mixed 

methods onderzoek uitgevoerd bij klasgroepen die op bezoek kwamen. Eerst wordt er een antwoord 

gegeven op de subvragen en op het einde een antwoord op de overkoepelende onderzoeksvraag.  

Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen vooral hebben bijgeleerd over geldbesteding. Dit is alles wat 

te maken heeft met sparen, beleggen en investeren. De leerlingen gebruiken meer woorden en halen 

meerdere thema’s aan indien er extra informatie wordt gegeven over de inhoud van de loketten.  

De tweede subvraag is hoe de leerlingen de tentoonstelling ervaren hebben. Uit de resultaten blijkt 

dat allereerst de aanpak van de tentoonstelling in zijn geheel motiverend is voor de leerlingen. De 

tentoonstelling geeft leerlingen de kans om kennis toe te passen in levensechte situaties. Deze ervaring 

kan hierdoor nuttig zijn voor de financiële educatie van de leerlingen. Daarnaast kwam naar voren dat 

de tentoonstelling de leerlingen kon activeren, de leerlingen worden uitgedaagd om eerder zelf iets te 

doen. De verwachting en complexiteit van de tentoonstelling is niet te hoog. Tijdens de tentoonstelling 

was er voldoende aanzet tot coaching aanwezig, zowel coaching vanuit de opdrachten als coaching 

door de leerkracht. Op vlak van structuur, blijkt dat het doel van de tentoonstelling duidelijk is voor de 

leerlingen en de tentoonstelling haalbaar is. De leerinhouden konden goed begrepen worden, 

waardoor ze in staat zijn om de tentoonstelling zelfstandig te doorlopen. In het algemeen kan er 

geconcludeerd worden dat de leerlingen de tentoonstelling een leerzame ervaring vinden.  

Echter zijn er enkele verbeterpunten, geformuleerd in de vorm van aanbevelingen. Deze bevindingen 

zullen een antwoord geven op de derde subvraag. Uit de resultaten blijkt dat er nog ruimte is om te 

differentiëren op vlak van moeilijkheid, zoals het voorzien van inhoudelijk uitdagendere loketten en/of 

extra opdrachten te voorzien per loket die complexer zijn. Ook kan er nog gedifferentieerd worden op 

vlak van tempo, zoals het verminderen van de totale tijd per loket en het aanbieden van een extra 

buffer (15 minuten + 5 minuten buffer). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de relatie tussen 

museum en school te versterken door iemand van het museum mee in te schakelen als begeleider (aan 

het begin en/of gedurende de hele tentoonstelling).  

Uiteindelijk kan er geconcludeerd worden dat de leerlingen de tentoonstelling positief hebben ervaren 

en dat ze vooral de kans hebben gekregen om leerstof toe te passen in levensechte situaties. Enkele 

kritische noten van leerlingen kunnen dienen als verbeterpunten voor de tentoonstelling en 

toekomstige projecten van het museum. 
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7 Relevantie voor het werkveld 

De samenwerking tussen musea en school is een belangrijke factor zoals Nikitina et al. (2017) beweren 

in hun onderzoek, voor de vorming van een integraal wereldbeeld van de leerlingen. Hopelijk kan deze 

studie een bijdrage leveren aan het BELvue museum om gelijkaardige tentoonstelling te ontwikkelen 

en hierbij rekening te houden met de bevindingen uit dit onderzoek. Op deze manier kan het doel van 

het BELvue museum verder gerealiseerd worden, namelijk de mensen – hier specifiek de leerlingen – 

inzichten bijbrengen over België en de samenleving. Daarnaast kunnen de leerkrachten de interactieve 

tentoonstellingen van het BELvue museum meer verkiezen, omdat het actieve karakter van de 

tentoonstelling aantrekkelijk kan zijn om (nieuwe) leerstof toe te passen in levensechte situaties. 

Deze studie onderzocht hoe de leerlingen een interactieve tentoonstelling ervaarden en werden er 

een aantal suggesties gedaan om de tentoonstelling op didactisch vlak te optimaliseren. Op deze 

manier zouden de leerkrachten meer geneigd kunnen zijn om samen met de klas naar een interactieve 

tentoonstelling te gaan. Hetzij voor een vervanging van een les of een lessenreeks of een aanvulling. 
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Bijlagen  

Bijlage 1: Vragenlijst voor de leerling 

Vragenlijst voor de leerling - effecten van een doe-
tentoonstelling rond financiële en burgerschapseducatie 

Start of Block: Introductie 

Beste leerling  

Zo meteen ga je een enquête invullen over jouw ervaringen tijdens je bezoek aan het BELvue museum voor de 
interactieve tentoonstelling over financiële en burgerschapseducatie. Mijn naam is Seyda Kirca, masterstudente 

Educatieve master in de economie aan de Universiteit Antwerpen. Deze enquête hoort bij mijn masterthesis 
waarbij ik de effecten van de BELvue tentoonstelling op leerlingen ga onderzoeken. Als je de tentoonstelling hebt 

bezocht, mag je deze enquête invullen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren. De 
antwoorden worden anoniem verwerkt. Gelieve alle vragen in te vullen. Er zijn geen foute of juiste antwoorden, 

vul alle vragen zo eerlijk mogelijk in.     

Alvast bedankt voor jouw medewerking!  

End of Block: Introductie 
 

Start of Block: Persoonlijke vragen 

Q1 Wat is uw geslacht? 

o Man (1)  

o Vrouw (2)  

o X (3)  
 

Q2 Wat is uw leeftijd? 

________________________________________________________________ 
 

Q3 In welke school zit u? 

________________________________________________________________ 
 

Q4 In welke jaar zit u? 

________________________________________________________________ 
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Q5 Wat is uw studierichting? 

________________________________________________________________ 

 

Page Break  

End of Block: Persoonlijke vragen 
 

Start of Block: Wat heb je bijgeleerd? 

Q6 Tijdens de tentoonstelling heb ik bijgeleerd over ... 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  

Q7 Beschrijf kort enkele thema's waarover je hebt bijgeleerd. (Wees hier specifiek) 
  

 De volgende onderwerpen werden behandeld bij de verschillende loketten*:   
 - Loket mogelijkheid: gelijke kansen, sociale mobiliteit; 
 - Loket rijkdom: Noord/Zuid relaties, inkomensverschillen tussen landen; 

 - Loket keuze: duurzaam consumeren, budgetbeheer, lopende uitgaven en inkomsten;  
 - Loket toekomst: sparen, beleggingsproducten, cryptocurencies;  

 - Loket concurrentie: prijszetting, wet van vraag en aanbod;  
 - Loket geluk: sociale zekerheid, behoeften en verlangens en de piramide van Maslow; 

 - Loket evenwicht: overheidsbegroting, staatsinkomen 
  

 * vergeet niet dat jullie de mogelijkheid niet konden hebben om alle loketten te doen. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Wat heb je bijgeleerd? 
 

Start of Block: Hoe heb je de tentoonstelling ervaren? 
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Q8 Geef bij elke zin hieronder aan hoe je dit ervaren hebt tijdens je bezoek aan de BELvue tentoonstelling over 

financiële en burgerschapseducatie. Geef je antwoorden aan op een schaal van 'volledig oneens' naar 'volledig eens'.   

 

Volledig 

oneens 

(1) 

Oneens (2) 
Eerder 

oneens (3) 

Eerder 

eens (4) 
Eens (5) 

Volledig 

eens (6) 

Ik vond de tentoonstelling 

interessant (1)  

o  o  o  o  o  o  
Er werd gewerkt met interessant 

filmmateriaal (11)  

o  o  o  o  o  o  
Er werd gewerkt met interessante 

beelden/foto's (2)  

o  o  o  o  o  o  
Er werd gewerkt met interessante 

teksten (3)  

o  o  o  o  o  o  
Er werden voorbeelden gegeven die 

me interesseren (4)  

o  o  o  o  o  o  
Er werd kennis en vaardigheden 
aangereikt waar je iets aan hebt in 

de echte wereld (5)  o  o  o  o  o  o  
We werden aangezet om kennis toe 
te passen in levensechte situaties 

(6)  o  o  o  o  o  o  
We mochten zelf voldoende kiezen 
welke thema's ('loketten') we 

interessant vonden om uit te 

proberen (7)  o  o  o  o  o  o  

Het geheel van deze aanpak kon me 

motiveren (8)  

o  o  o  o  o  o  
Ik wil terugkomen naar de 

tentoonstelling om de loketten die 
ik nog niet kon bezoeken actief uit 

te voeren (9)  o  o  o  o  o  o  

Het geheel van deze aanpak kon me 
gemiddeld meer motiveren dan de 

normale lessen op school (10)  o  o  o  o  o  o  
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Q9 Geef opnieuw bij elke zin hieronder aan hoe je dit ervaren hebt tijdens de tentoonstelling.  

 

Volledig 
oneens 

(1) 

Oneens 

(2) 

Eerder 
oneens 

(3) 

Eerder 

eens (4) 
Eens (5) 

Volledig eens 

(6) 

De tentoonstelling daagde me uit om 

dingen zelf te doen (1)  

o  o  o  o  o  o  
De tentoonstelling kon ervoor zorgen 
dat ik mijn best deed bij de 

opdrachten (2)  o  o  o  o  o  o  
De verwachtingen van de 
tentoonstelling over wat ik moest 

kunnen waren te hoog (3)  o  o  o  o  o  o  
Tijdens de tentoonstelling kregen we 

kansen om creatief te zijn (4)  

o  o  o  o  o  o  
De instructies bij de loketten (het 

'stappenplan') waren duidelijk: we 

wisten wat elk van ons binnen ons 

groepje moest doen (5)  o  o  o  o  o  o  

De opdrachten waren makkelijk (6)  

o  o  o  o  o  o  
Ik ben een leerling die over het 

algemeen liever individueel aan 

opdrachten werkt dan in groep (7)  o  o  o  o  o  o  
Het overleg in de groep kon ervoor 
zorgen dat we de opdracht beter 

konden oplossen (8)  o  o  o  o  o  o  
Bij de opdrachten in groep waren we 
duidelijk bezig met de opdracht en 

niet met andere (afleidende) 

activiteiten (9)  o  o  o  o  o  o  

De tentoonstelling heeft me meer 

dan de lessen op school aangezet om 

actief bezig te zijn met de thema's 

(10)  o  o  o  o  o  o  

Via de tentoonstelling heb ik kennis 

ook leren toepassen (11)  

o  o  o  o  o  o  
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Q10 Geef opnieuw bij elke zin hieronder aan hoe je dit ervaren hebt tijdens de tentoonstelling.  

 

Volledig 
oneens 

(1) 
Oneens (2) 

Eerder 

oneens (3) 

Eerder eens 

(4) 
Eens (5) 

Volledig eens 

(6) 

Indien we een 

opdracht niet goed 

begrepen dan konden 

we in het loket zelf 
bijkomende uitleg 

krijgen om verder te 

kunnen zonder dat de 
leerkracht moest 

komen helpen (1)  

o  o  o  o  o  o  

De leraar kon ons 

tijdens de 
tentoonstelling 

aanmoedigen om ons 

best te doen (2)  
o  o  o  o  o  o  

De leraar hield 

toezicht tijdens de 

tentoonstelling (3)  o  o  o  o  o  o  
De leraar hielp ons 

verder als we met 

vragen zaten (4)  o  o  o  o  o  o  
De leraar gaf niet 
dadelijk het 

antwoord als we iets 

niet wisten, maar gaf 
ons tips om zelf een 

stap verder te zetten 

(5)  

o  o  o  o  o  o  

 

 

Page Break  
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Q11 Geef opnieuw bij elke zin hieronder aan hoe je dit ervaren hebt tijdens de tentoonstelling. 

 

Volledig 
oneens 

(1) 
Oneens (2) 

Eerder 

oneens (3) 

Eerder eens 

(4) 
Eens (5) 

Volledig eens 

(6) 

Het doel van de 

tentoonstelling was 

voor mij duidelijk (1)  o  o  o  o  o  o  
De tentoonstelling 

werd geleidelijk en 

voor mij haalbaar 

opgebouwd (2)  o  o  o  o  o  o  

We hadden per loket 

gemiddeld genoeg 

tijd om het spel te 

spelen (3)  o  o  o  o  o  o  

Er werd soms te snel 

nieuwe kennis 

aangebracht (4)  o  o  o  o  o  o  
De tentoonstelling 

creëerde een 

aangename 
afwisseling in het 

geheel van de aanpak 

(5)  
o  o  o  o  o  o  

Ik denk dat ik alle 

leerinhouden goed 

heb begrepen (6)  o  o  o  o  o  o  
De leerinhouden 

werden helder en 

gestructureerd 

aangebracht (7)  o  o  o  o  o  o  

 

End of Block: Hoe heb je de tentoonstelling ervaren? 
 

Start of Block: Hoe heb je de tentoonstelling ervaren? (Deel 2) 
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Q12 Zou je de tentoonstelling aanraden aan anderen/andere medeleerlingen? 

o Ja (1)  

o Neen (2)  

o Andere (3) ________________________________________________ 

 

Display This Question: 

If Zou je de tentoonstelling aanraden aan anderen/andere medeleerlingen? = 1 

Q13 Waarom wel? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Display This Question: 

If Zou je de tentoonstelling aanraden aan anderen/andere medeleerlingen? = 2 

Q14 Waarom niet? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Q15 Vond je de tentoonstelling leuk? 

o Ja (1)  

o Neen (2)  

o Andere (3) ________________________________________________ 

 

Display This Question: 

If Vond je de tentoonstelling leuk? = 1 

Q16 Waarom wel? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Display This Question: 

If Vond je de tentoonstelling leuk? = 2 

Q17 Waarom niet? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Q18 Vond je de tentoonstelling leerzaam? (m.a.w. Heb je er uit geleerd?) 

o Ja (1)  

o Neen (2)  

o Andere (3) ________________________________________________ 

 

Display This Question: 

If Vond je de tentoonstelling leerzaam? (m.a.w. Heb je er uit geleerd?) = 1 

Q19 Waarom wel? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Display This Question: 

If Vond je de tentoonstelling leerzaam? (m.a.w. Heb je er uit geleerd?) = 2 

Q20 Waarom niet? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Q21 Heb je nog opmerkingen in verband met de tentoonstelling? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

End of Block: Hoe heb je de tentoonstelling ervaren? (Deel 2) 
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Bijlage 2: Vragenlijst voor de leerkracht  

Vragenlijst voor de leerkracht - effecten van doe-
tentoonstelling over financiële en burgerschapseducatie 

Start of Block: Introductie 

Beste leerkracht 
  

Zo meteen gaat u een enquête invullen over de interactieve tentoonstelling rond financiële en 
burgerschapseducatie van het BELvue museum. Mijn naam is Seyda Kirca, masterstudente Educatieve master 

in de economie aan de Universiteit Antwerpen. Deze enquête hoort bij mijn masterthesis waarbij ik de effecten 
van de BELvue tentoonstelling op leerlingen ga onderzoeken. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 

minuten duren. Deze vult u in op hetzelfde moment als wanneer de leerlingen de vragenlijst invullen. De 
antwoorden worden anoniem verwerkt. Gelieve  alle vragen in te vullen. 

  
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

End of Block: Introductie 
 

Start of Block: Persoonlijke vragen 

Q1 Wat is uw geslacht? 

o Man (1)  

o Vrouw (2)  

o X (3)  

Q2 In welke school geeft u les? 

________________________________________________________________ 
 

Q3 Welke vakken geeft u? 

________________________________________________________________ 
 

Q4 In het kader van welk vak nam u deel aan deze tentoonstelling? 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Persoonlijke vragen 
 

Start of Block: Waarom gekozen voor de tentoonstelling? 
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Q5 Waarom heeft u gekozen voor deze tentoonstelling? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q6 Ziet u deze tentoonstelling als een aanvulling of vervanging van een les of lessenreeks?  

o Aanvulling (1)  

o Vervanging (2)  

o Andere:  (3) ________________________________________________ 

Q7 Hadden de leerlingen voldoende voorkennis om de tentoonstelling tot een goed einde te brengen? 

o Ja (1)  

o Ja, gedeeltelijk (2)  

o Neen (3)  

o Anders (4) ________________________________________________ 

Display This Question: 

If Hadden de leerlingen voldoende voorkennis om de tentoonstelling tot een goed einde te brengen? = 3  

Q8 Waarom niet? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Display This Question: 

If Hadden de leerlingen voldoende voorkennis om de tentoonstelling tot een goed einde te brengen? = 2  

Q9 Welke voorkennis misten de leerlingen? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Q10 Welke loketten hebben de leerlingen bezocht?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q11 Konden de leerlingen vrij kiezen welke loketten ze wilden doen? Of heeft u dit op voorhand vastgelegd? 

o Vrije keuze (4)  

o Vastgelegd door de leerkracht (5)  

o Andere:  (6) ________________________________________________ 

Q12 Waarom opteerde u voor deze keuze? 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Waarom gekozen voor de tentoonstelling? 
 

Start of Block: Voorbereidend werk 

Er gaan nu een aantal vragen komen met betrekking tot de documenten die op deze website 
staan: https://www.belvue.be/nl/activities/exposition-interactive/interactieve-tentoonstelling-mysterie-van-

financien  

 

Q13 Heeft u het document 'instructies voor het voorbereiden van uw bezoek' geraadpleegd? 

o Ja (1)  

o Neen (2)  

 

Q14 Heeft u de documenten die horen bij 'activiteiten om uw leerlingen voor te bereiden op een bezoek' 

geraadpleegd? 

o Ja (1)  

o Neen (2)  
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Q15 Heeft u de documenten die horen bij 'activiteiten om uw leerlingen voor te bereiden op een bezoek' 
samen met uw leerlingen overlopen? 

o Ja (1)  

o Ja, gedeeltelijk (2)  

o Neen (3)  

o Andere:  (4) ________________________________________________ 

 

Q16 Waarom wel/ niet? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 
Q17 Heeft u na het bezoek de documenten die horen bij 'activiteiten om het bezoek in de klas voort te zetten' 

geraadpleegd? 

o Ja (1)  

o Ja, gedeeltelijk (2)  

o Neen (3)  

 

Q18 Heeft u na het bezoek de documenten die horen bij 'activiteiten om uw leerlingen voor te bereiden op een 

bezoek' samen met uw leerlingen overlopen? 

o Ja (1)  

o Ja, gedeeltelijk (2)  

o Neen (3)  

o Andere:  (4) ________________________________________________ 

 

Q19 Waarom wel / niet? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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End of Block: Voorbereidend werk 
 

Start of Block: Over de tentoonstelling zelf 

Q20 Hoe heeft u de tentoonstelling ervaren? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q21 Heeft u zelf actief de tentoonstelling mee gedaan? 

o Ja (1)  

o Neen (2)  

o Anders (3) ________________________________________________ 

 

Q22 Waarom wel / niet? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

Q23 Vond u de tentoonstelling motiverend? 

o Ja (1)  

o Neen (2)  

o Anders (3) ________________________________________________ 

 

Q24 Waarom wel / niet? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Q25 Vond u de tentoonstelling leerrijk? 

o Ja (1)  

o Neen (2)  

o Anders (3) ________________________________________________ 

 

Q26 Waarom wel / niet? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Over de tentoonstelling zelf 
 

Start of Block: Opmerkingen 

Q27 Heeft u opmerkingen over de locatie van de tentoonstelling (o.a. het gebouw, de verlichting, de eventuele 
wegwijzers, ...)? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

Q28 Heeft u opmerkingen over het ontwerp van de tentoonstelling (o.a. de loketten zelf)? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
Q29 Heeft u nog andere opmerkingen? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Opmerkingen 
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Bijlage 3: Leidraad observatie en focusgroep-interview 

Observatie:  

Voorafgaand aan het focusgroep-interview  

Doel: de handelingen, emoties en eventueel gesprekken tussen leerlingen onderling of tussen leerling-leerkracht 

waarnemen 

Organisatie: in het BELvue, tijdens de tentoonstelling 

Duurtijd: ongeveer 2u 

Observator: is de onderzoeker zelf. De observator neemt niet deel aan de loketten samen met de leerlingen. De 

observator bekijkt vanuit een hoekpunt naar de leerlingen en/of loopt af en toe rond om nader de handelingen 

van de leerlingen (en de leerkrachten) te observeren.  

Observatiecategorieën: de observator gebruikt de 12 factoren van het Contextueel Model van Falk en Dierking.  

Leidraad focusgroep-interview:  
Algemeen (= doel van het interview): dieper ingaan op de 3 elementen van het model van Falk en Dierking + 

meer open vragen kunnen stellen over de ervaringen van de leerlingen  

Organisatie: in het BELvue museum wanneer het bezoek bijna afgerond is  

Duurtijd: ongeveer 10 minuten 

Alles wordt sowieso anoniem verwerkt en wordt er dus niet gevraagd naar namen. Wees daarom ook zo eerlijk 

mogelijk.  

Inleiding:  

Voorstellen: Ik ben Seyda, een masterstudente aan de Universiteit Antwerpen. Dit interview wordt afgenomen 

in het kader van mijn onderzoek. Ik ga onderzoeken welk effect deze tentoonstelling heeft op leerlingen van het 

secundair onderwijs. Dus, ik ga een aantal vragen stellen aan jullie over jullie ervaringen van deze tentoonstelling. 

Gelieve zo eerlijk mogelijk te antwoorden, want dit interview wordt anoniem verwerkt. Het interview gaat ook 

opgenomen worden. Na het uitschrijven van het interview gaat de opname sowieso vernietigd worden.   

- Bij elke leerling apart vragen naar geslacht, leeftijd, studierichting en in welk jaar ze zitten. (De school 

is al bekend.) 

- Is het de eerste keer dat je een dergelijke actieve tentoonstelling hebt meegedaan? (Factor: 

voorafgaande ervaringen) 

- Wat waren jullie verwachtingen van deze tentoonstelling? (Factor: verwachtingen) 

- Vonden jullie dat jullie genoeg voorkennis hadden om de opdrachten bij de loketten tot een goed 

einde te brengen? (Factor: voorkennis) 

o Waarom wel / niet? 

- Konden jullie zelf kiezen welke loketten jullie mochten doen? (Factor: keuze en controle) 
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o Hadden jullie het gevoel dat jullie zelf de controle hadden over jullie leerproces? M.a.w. 

Konden jullie zelf bepalen wat jullie leerden uit de inhoud van de tentoonstelling? (Factor: 

keuze en controle) 

Midden:  

- Jullie hebben nu een paar loketten kunnen doen in groep. Was het aangenaam/fijn om in groep de 

loketten te gaan bezoeken? (Factor: sociale bemiddeling binnen groep) 

o Waarom wel/ niet?  

o Konden de medeleerlingen in de groep jullie verder helpen als jullie ergens vastzaten?  

- Kregen jullie van het museumpersoneel voldoende informatie en duidelijke instructies? (Factor: 

bemiddeling door anderen) 

o Wat kan beter? 

- Hoe vonden jullie de ruimte waar de tentoonstelling werd gehouden? (Factor: architectuur en 

grootschalige omgeving) 

o Vraag gaat over de locatie, verlichting, drukte, kleur, … 

- Konden jullie zich makkelijk oriënteren in de ruimte? (Factor: oriëntatie op fysieke ruimte) 

o Waren er bijvoorbeeld duidelijke wegwijzers? Waren de benamingen van de loketten 

duidelijk zichtbaar?  

Einde:  

- Zou je iets willen veranderen aan de loketten? Zo ja, wat? (Factor: ontwerp) 

- Tijdens de tentoonstelling moesten jullie veel bewegingen uitvoeren, zoals het openen van deuren, 

drukken op de knoppen, het verdelen van jetons, enz. Hoe hebben jullie dit ervaren? 

Bevestiging van naleving van GDPR-voorschriften 

Hierbij bevestig ik, ondergetekende Seyda Kirca, dat ik in mijn onderzoek de richtlijnen met betrekking 

tot GDPR heb gevolgd en dat ik mijn respondenten hierover heb geïnformeerd.  

Ik heb de respondenten geïnformeerd over de manier waarop de verzamelde gegevens zullen worden 

verwerkt en over de mogelijke risico's die aan het onderzoek verbonden zijn. Ik heb expliciet gevraagd 

om hun instemming met de manier waarop de gegevens werden verwerkt. Ook heb ik bevestigd dat 

de respondenten toestemming hadden gegeven voor deelname aan het onderzoek en akkoord gingen 

met de wijze van verwerking van de gegevens.  

Datum: 10/05/2022 

Handtekening:  

  



 Masterproef partim II: scriptie  | 65 

Verklaring op woord van eer  

Ik verklaar dat ik deze aan de Faculteit BE ingediende masterproef zelfstandig en zonder hulp van 
andere dan de vermelde bronnen heb gemaakt. 
 
Ik bevestig dat de direct en indirect overgenomen informatie, stellingen en figuren uit andere bronnen 
als zodanig aangegeven zijn in overeenstemming met de richtlijnen over plagiaat in de 
masterproefbrochure. 
 
Ik bevestig dat dit werk origineel is, aan geen andere onderwijsinstelling werd aangeboden en nog niet 
werd gepubliceerd. 
 
Ik ben mij bewust van de implicaties van fraude zoals beschreven in artikel 15 van het onderwijs - en 
examenreglement van de Universiteit Antwerpen. (www.uantwerpen.be/oer)  
 
 
 
Datum  23/05/2022 

 
 
Naam  Seyda Kirca 

Handtekening 

   

 

 

 


