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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn onderzoek naar academische vaardigheden in de vaklessen op 2College Durendael. 

Afgelopen schooljaar heb ik met veel enthousiasme gewerkt aan mijn onderzoek in het kader van de 

AOS. Het zou echter niet mogelijk geweest zijn zonder de medewerking en steun van al mijn 

collega’s. 

 

Graag wil ik een aantal collega’s in het bijzonder bedanken: Emmie Robben, Anke van Herk, Frank 

Jansen en Iain Watt. Jullie hebben op verschillende vlakken feedback en tops gegeven op mijn 

onderzoeksvragen, teksten en vaardighedenkaarten. Bedankt! 

 

Ook wil ik Kitty Leuverink en Rian Aarts bedanken voor de zinvolle bijeenkomsten, feedback en 

individuele begeleiding gedurende dit traject. 

 

 

 

Veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

Katrien Willemen 

Oisterwijk, juni 2017
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Samenvatting onderzoeksverslag 
 

Academische vaardigheden in de vaklessen. Voor de werkgroep vwo van 2College Durendael een 

duidelijk doel, voor de meeste docenten nog niet.  

Naast het vak acv (academische vaardigheden), wat aan elke vwo-leerling wordt aangeboden, willen 

de werkgroep vwo en de schoolleiding dat in de vaklessen ook academische vaardigheden worden 

aangeboden. Zo worden leerlingen op een goede manier voorbereid op hun vervolgopleiding en de 

samenleving. De onderzoeksvraag die ik hierbij geformuleerd heb, is: Hoe kunnen de academische 

vaardigheden in de vaklessen van klas 1 t/m 3 vwo geïmplementeerd worden? 

Zeven academische vaardigheden, voortgekomen uit dit onderzoek, zijn het speerpunt van de vwo-

afdeling; onderzoeken, communiceren, samenwerken, presenteren, zelfvertrouwen, sociaal & 

cultureel bewustzijn en reflecteren. Deze vaardigheden sluiten aan bij de visie van de school, de vwo-

tto-afdeling en de 21st Century Skills.  

Het implementeren van de academische vaardigheden in de vaklessen stond in mijn onderzoek 

centraal. Naar aanleiding van een digitale vragenlijst en gesprekken met collega’s blijkt dat alle 

docenten het aanbieden van academische vaardigheden in de vaklessen relevant vinden. De meeste 

docenten bieden al, met enige regelmaat, academische vaardigheden in hun vaklessen aan, maar 

benoemen deze niet.  De academische vaardigheden zijn nog geen vast onderdeel van de vaklessen. 

Alle docenten zijn positief over het implementeren van  academische vaardigheden in de vaklessen, 

maar hebben daarbij wel enkele zaken nodig. Tijd is hiervan de belangrijkste. Docenten hebben tijd 

nodig om materiaal te ontwikkelen, uit te proberen, te evalueren en aan te passen. Hierbij is het 

noodzakelijk om continuïteit in de lessenverdeling te hebben. Ook het samenwerken met collega’s is 

van groot belang, hierbij zijn het delen van lesmateriaal, het brainstormen en het vakoverstijgend 

werken voorwaarden om de samenwerking te laten slagen en de doorlopende leerlijnen te 

garanderen. Tenslotte hebben docenten behoefte aan handvatten; wat wordt verstaan onder 

academische vaardigheden. Hiervoor heb ik voor klas 1 vaardighedenkaarten gemaakt waarin de 

vaardigheden en de bijbehorende deelcompetenties staan. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 zullen docenten en leerlingen met deze vaardighedenkaarten gaan 

werken. De vaardighedenkaarten zullen niet alleen bijdragen aan het implementeren van de 

academische vaardigheden in de vaklessen, maar zullen ook als handvatten dienen voor het digitale 

portfolio dat leerlingen gaan bijhouden. 

In mijn onderzoek heb ik ook een aantal aanbevelingen gedaan, die kunnen bijdragen aan het 

implementeren van academische vaardigheden in de vaklessen. 
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A. Inleiding 
 

1. Probleem- en vraagstelling 

a. Aanleiding voor het onderzoek 

Zeven jaar geleden is een werkgroep van vwo-docenten gestart met het ontwikkelen van het vak 

WON (Wetenschapsoriëntatie). Voor de betere vwo-leerling, die extra uitdaging in het onderwijs 

zocht, werd een doorlopende leerlijn in het teken van wetenschap en academische vaardigheden 

gemaakt. Vanaf schooljaar 2015-2016 volgen alle vwo-leerlingen eenzelfde curriculum en is het vak 

WON onder de naam acv (academische vaardigheden) verder gegaan1. 

De leerlijn acv staat en wordt door de gehele school gedragen. Nu is het tijd voor een volgende stap: 

het implementeren van academische vaardigheden in de vaklessen, naast het vak acv2. Het is echter 

nog niet helemaal duidelijk voor de vakdocenten wat er wordt verstaan onder academische 

vaardigheden in de verschillende vakken en hoe we die vaardigheden in de vaklessen kunnen 

implementeren. 

Vanaf schooljaar 2016-2017 gaan leerlingen vanaf klas 1 een portfolio bijhouden waarin hun 

schoolwerk (presentaties, werkstukken, behaalde toetsresultaten) als bewijsstukken dient voor de 

academische vaardigheden. Bij het maken van het format voor het portfolio werd duidelijk dat nog 

niet alle vaklessen (docenten) werken met de academische vaardigheden, of dat het niet voor alle 

secties (docenten) duidelijk is wat er precies verwacht wordt van academische vaardigheden in de 

vaklessen.  

 

b. Context en relevantie van het onderzoek 

De schoolleiding heeft mij, in mijn rol als coördinator academische vaardigheden klas 1 t/m 6,  

benaderd een onderzoek te doen naar academische vaardigheden binnen onze school. Daar de 

leerlijn van het vak acv staat, richt ik me logischerwijs op (het ontbreken van) de academische 

vaardigheden binnen de vaklessen. Meerdere collega’s hebben mij al gevraagd hoe de academische 

vaardigheden in de vaklessen te implementeren. Er is vraag naar een duidelijke omschrijving van de 

academische vaardigheden en handvatten om deze toe te passen in de dagelijkse lespraktijk. 

Als coördinator academische vaardigheden is dit onderzoek bovendien een logische keuze; “teach 

what you preach”. Ik verwacht in de vaklessen én tijdens het vak acv dat leerlingen onderzoek doen, 

nu kan ik zelf ook weer ervaren hoe het is om onderzoek te doen. 

Mijn onderzoek zal gericht zijn op het mesoniveau van de school (curriculum, school, 

schoolomgeving): het implementeren van academische vaardigheden in de vaklessen.  

 

2College Durendael is een brede school, waar de volgende niveaus worden aangeboden: 
• vmbo - basisberoepsgerichte leerweg (met LWOOondersteuning) 

• vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg (met LWOOondersteuning) 

                                                           
1
 De werkgroep heeft in overleg met de schoolleiding besloten alle leerlingen vwo-regulier acv aan te bieden, zodat elke vwo-

leerling op eenzelfde manier wordt voorbereid op het vervolgonderwijs aan het WO. Het programma van acv biedt de 

mogelijkheid om de verschillende vaardigheden klassikaal, en in groepjes aan te bieden. Voor de betere vwo-leerlingen bestaat 

de mogelijkheid om te differentiëren binnen het vak acv. Ook kunnen zij een academische stage lopen, zodat ze in de praktijk 

kennis kunnen maken met werken op een academisch niveau. 

2
 In verschillende onderzoeken komt naar voren dat vaardigheden het beste aangeleerd kunnen worden in een duidelijke 

(vakinhoudelijke) context. In mijn theoretisch kader zal ik hier dieper op ingaan. 
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• vmbo – gemengde/theoretische leerweg. 

• havo 

• vwo 

• tweetalig havo 

• tweetalig vwo 

Mijn onderzoek zal zich enkel richten op klas 1 t/m 3 vwo. In deze jaarlagen wordt aan alle leerlingen 

acv aangeboden, bovendien moet in deze klassen 20% van het cijfer van de vaklessen bestaan uit 

academische vaardigheden3.  

 

c. Probleemstelling 

Drie jaar geleden zijn we, met de werkgroep vwo, gaan benoemen welke vaardigheden we willen 

implementeren in de vaklessen. Deze vaardigheden hebben we gebaseerd op ervaring in de lessen 

WON (tegenwoordig academische vaardigheden) en op de (destijds) voorgeschreven kerndoelen van 

de WON-akademie. Onder vaardigheden verstaan we de generieke vaardigheden en de daaraan te 

koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen 

aan de 21e eeuwse samenleving (Thijs, Fisser & Van der Hoeven, 2014). Onder academische 

vaardigheden verstaat de werkgroep vwo de generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, 

inzicht en houdingen die nodig zijn om zelfstandig en op een gestructureerde en objectieve wijze 

onderzoek te kunnen verrichten binnen verschillende academische vakgebieden. 

De werkgroep vwo en de schoolleiding willen de academische vaardigheden op een concrete en 

structurele manier implementeren in de vaklessen klas 1 t/m 3 vwo. 

Dit betekent dat de leden van de werkgroep een methode moeten ontwikkelen om vaksecties te 

motiveren en handvatten te geven voor de implementatie van de academische vaardigheden. Nu is 

er nog te veel onduidelijkheid bij verschillende vaksecties over de bedoeling van de academische 

vaardigheden en het implementeren ervan in het lesprogramma. Ook is er nog te weinig zicht op 

welke secties de vaardigheden al wel geïmplementeerd hebben (en op welke manier) en welke deels 

of niet. 

 

2. Theoretisch kader 

Veel literatuur bestaat uit uitleg omtrent algemene vaardigheden. Deze vaardigheden gelden voor 

elke leerling, zowel in het primair, voortgezet als vervolgonderwijs. Voor mijn onderzoek richt ik me 

echter enkel op academische vaardigheden voor leerlingen uit vwo klas 1 t/m 3. Dit vakgebied is niet 

heel duidelijk beschreven in de literatuur. Om aan te sluiten bij de visie van de school (zie bijlage 1) 

heb ik daarom veel gebruik gemaakt van de 21st Century Skills, zoals beschreven door het SLO (Thijs, 

Fisser & Van der Hoeven, 2014) en enkele onderzoeken die eerder binnen AOS zijn gedaan. 

Het aanbieden van academische vaardigheden in de vaklessen sluit prima aan bij de 21st Century 

Skills: “generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn 

om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de 21e eeuwse samenleving.” (Thijs, Fisser & Van 

der Hoeven, 2014). Leerlingen dienen voorbereid te zijn op hun vervolgopleiding en de samenleving. 

Door academische vaardigheden in de verschillende vaklessen aan te bieden, weten leerlingen hoe 

ze met verschillende vaardigheden om dienen te gaan en hoe ze de vaardigheden kunnen toepassen 

in nieuwe situaties en contexten. Het ontwikkelen van academische vaardigheden bij de leerlingen 

zal het beste tot uiting komen in een vakinhoudelijke omgeving (Van der Velden, 2016). 

                                                           
3
 Dit is door de werkgroep besproken en uiteindelijk in het schoolbeleid bepaald door de teamleiding.  
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Vaardigheden hebben niet veel zin als ze los staan van bepaalde contexten (Van der Velden, 2016). 

Om de academische vaardigheden te beheersen en te kunnen toepassen is het noodzakelijk dat 

leerlingen deze steeds in een nieuwe en betekenisvolle context aangeboden krijgen, dus dezelfde 

vaardigheden binnen verschillende vaklessen en vakgebieden. Hierbij is een gezamenlijke leerlijn van 

essentieel belang. Bij het ontbreken ervan blijkt dat vaardigheden te weinig zijn aangeleerd of te 

weinig beklijven (Van Bergen, 2016). Leerlingen zien dan geen verband tussen de vaardigheden en 

kunnen de reeds aangeleerde academische vaardigheden niet toepassen bij een ander vak(gebied). 
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B. Onderzoeksmethode 
 

a. Onderzoeksdoel 

Met mijn onderzoek wil ik een aantal verbeteringen binnen het onderwijs ‘academische 

vaardigheden’ realiseren (ontwerponderzoek). Aan het einde van het onderzoek verwacht ik een 

handleiding te hebben geschreven, gebaseerd op de praktijk en met theoretische ondersteuning, die 

aan de vaksecties handvatten biedt om academische vaardigheden in de vaklessen klas 1 t/m 3 vwo 

te implementeren. 

 

Onderzoeksvraag:  

Hoe kunnen de academische vaardigheden in de vaklessen van klas 1 t/m 3 vwo geïmplementeerd 

worden? 

 

Deelvragen 

Deelvraag 1: Welke academische vaardigheden willen we geïmplementeerd hebben in de vaklessen? 

Deelvraag 2: Welke academische vaardigheden worden al aangeboden in de vaklessen? 

Deelvraag 3: Wat hebben docenten nodig om academische vaardigheden in hun vaklessen te 

implementeren? 

Deelvraag 4: Wat kan de werkgroep bieden om eventuele belemmeringen bij de vaksecties weg te 

nemen? 

Deelvraag 5: Op welke manier kunnen de academische vaardigheden in de vaklessen elkaar 

overlappen en aansluiten bij het vak acv? 

 

b. Instrument 

Voor mijn onderzoek heb ik op verschillende manieren data verkregen: 

* theoretisch kader: bestuderen vakliteratuur & tekstbronnen, alsook beleidplannen van school 

* bestuderen Programma van Toetsing van de verschillende vakken (PT’s) met betrekking tot de 

inhoud van vaklessen (alfa, bèta, gamma). Hierbij heb ik gekeken naar het aanbieden en benoemen 

van de verschillende academische vaardigheden in de vaklessen.  

* bevragen van collega’s door middel van een vragenlijst via Qualtrics (zie bijlage 2); een 

softwareprogramma om online vragenlijsten af te nemen. In de vragenlijst heb ik gevraagd naar 

opvattingen over het aanbieden van academische vaardigheden in de vakles. Hierbij was het voor mij 

belangrijk om te weten of docenten de vaardigheden in de vaklessen willen aanbieden, aangezien de 

academische vaardigheden het beste beklijven in een vakinhoudelijke omgeving met een duidelijke 

leerlijn (Van Bergen, 2016). Ook het samenwerken met andere vakgebieden kwam in mijn vragenlijst 

naar voren. De achterliggende gedachte hierbij was dat vwo-leerlingen goed in staat zijn verbanden 

te leggen tussen verschillende vakgebieden, hiervoor zijn vakoverstijgende opdrachten erg geschikt 

(Melherbe, 2005). Bovendien heb ik gevraagd naar motieven om academische vaardigheden wel/niet 

in vaklessen toe te passen. 

De vragenlijst was opgebouwd uit een aantal algemene vragen (leerjaar, vak, vakgebied), open 

vragen met betrekking tot het PT en de academische vaardigheden in de vaklessen, vier stellingen en 

vragen over het vakoverstijgend werken. 

* individuele (informele) gesprekken. Deze gesprekken waren niet ingepland als interview, maar 

vonden informeel plaats met docenten in de personeelskamer. Dit zorgde ervoor dat docenten op 
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een open manier met mij in gesprek konden gaan. Alle docenten waren op de hoogte van mijn 

onderzoek, waar ik ook steeds naar heb verwezen in de gesprekken. De gesprekken waren 

voornamelijk gericht op het huidige aanbod van academische vaardigheden in de vaklessen; 

waarmee moet de docent rekening houden en wat gebeurt er al bij het vak acv.  

* overleg coördinator tto. Binnen de tto-afdeling wordt al langer gewerkt met een portfolio, waarbij 

handvatten voor docenten horen. In de gesprekken met de coördinator hebben we overlegd over dit 

portfolio en de bijbehorende handvatten. 

 

c. Procedure 

Mijn onderzoek ben ik begonnen met een literatuuronderzoek. Naar aanleiding van de literatuur en 

mijn praktijkprobleem heb ik een vragenlijst samengesteld en aangepast na feedback van Kitty 

Leuverink en Rian Aarts. Deze aangepaste vragenlijst heb ik getest bij twee collega’s acv. Naar 

aanleiding van hun opmerkingen heb ik de vragenlijst nog enigszins aangepast en in Qualtrics gezet. 

Deze digitale vragenlijst heb ik vervolgens getest bij één collega acv, Kitty en Rian. Na de laatste 

aanpassingen heb ik de vragenlijst afgenomen bij 32 docenten vwo klas 1 t/m 3. De data heb ik 

geanalyseerd (zie data-analyse). 

Naast de vragenlijst heb ik ook veel gesprekken gehad met de coördinator tto-vwo klas 1 t/m 3. 

  

d. Respondenten 

Voor mijn onderzoek heb ik 32 collega’s benaderd. Dit zijn alle docenten die dit schooljaar (2016-

2017) lesgeven in klas vwo 1 t/m 3. Alle docenten hebben de vragenlijst beantwoord. 

Niet alle docenten geven les aan zowel klas vwo-1, vwo-2 als vwo-3. Zeventien docenten geven les in 

klas 1, veertien in klas 2 en veertien in klas 3. Van de 32 collega’s zijn 12 docenten werkzaam in het 

vakgebied alfa, acht in het vakgebied bèta, zes in het vakgebied gamma, drie doceren kunstvakken en 

vier praktijkgerichte vakken. 

 

e. Data-analyse 

Bij het analyseren van de data heb ik ervoor gekozen om de antwoorden van de respondenten om te 

zetten naar percentages. Bij de gesloten vragen ben ik uitgegaan van de gegeven antwoorden, de 

antwoorden op open vragen heb ik eerst gecategoriseerd naar verschillende rubrieken, bijvoorbeeld 

ontwikkeltijd. 

Van de resultaten heb ik tabellen gemaakt waarin er geen verschillen waren tussen de vakgebieden 

alfa, bèta, gamma, kunst en praktijkvakken. Om de data betekenis te geven heb ik vervolgens de data 

onderverdeeld in vakgebieden: 

Alfa: Duits, Engels, Frans, Nederlands 

Bèta: biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde 

Gamma: aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing 

Kunst: beeldende vorming, muziek 

Praktijkvakken: dbs (digitaal burgerschap), L.O. (lichamelijke opvoeding), techniek 
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C. Rapportage van het onderzoek  
Onderzoeksvraag:  Hoe kunnen de academische vaardigheden in de vaklessen van klas 1 t/m 3 vwo 

geïmplementeerd worden? 

 

1. Resultaten 

Deelvraag 1 Welke academische vaardigheden willen we geïmplementeerd hebben in de 

vaklessen? 

De werkgroep vwo heeft zes academische vaardigheden vastgesteld die geïmplementeerd zouden 

moeten worden in de vaklessen vwo klas 1 t/m 3. Bij het opstellen van deze vaardigheden zijn er 

geen bijeenkomsten geweest met docenten die werkzaam zijn in het team vwo klas 1 t/m 3. Ook is er 

geen literatuurstudie gedaan (bijvoorbeeld naar de 21st Century Skills, bijlage 3) om de vaardigheden 

te staven. Er is ook geen contact geweest met de afdeling vwo-tto klas 1 t/m 3 om te overleggen over 

schoolbrede vaardigheden en samenwerking tussen vwo en vwo-tto. De vaardigheden zijn niet 

beschreven door de werkgroep. De academische vaardigheden zijn niet verspreid of toegelicht in het 

docententeam vwo klas 1 t/m 3.  

Voor mijn vragenlijst heb ik de huidige academische vaardigheden – lezen, schrijven, onderzoeken, 

samenwerken, presenteren en reflecteren- kort beschreven en deze toelichting aan mijn vragenlijst 

voor docenten toegevoegd (bijlage 3). Bij deze beschrijving van de vaardigheden voor de vragenlijst 

heb ik me gebaseerd op gesprekken met de werkgroep vwo en de ervaring met betrekking tot het 

toepassen van de vaardigheden van de afgelopen jaren. 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat we een aantal academische vaardigheden anders benoemen dan in 

de meeste vaardighedenmodellen gangbaar is (Voogt & Pareja Roblin, 2010). Ook komt een aantal 

academische vaardigheden op 2College Durendael niet expliciet aan bod.  

In de meeste modellen worden de vaardigheden samenwerken, communiceren, ICT-gebruik en 

sociaal/cultureel bewustzijn genoemd (Thijs, Fisser & Van de Hoeven, 2014) . Vaak komen ook 

creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en productiviteit naar voren.  

De vaardigheden die de werkgroep vwo heeft vastgesteld sluiten hier niet goed bij aan. Ook sluiten 

de vaardigheden niet meer aan bij het nieuwe schoolplan en de vaardigheden waarmee het vwo-tto 

werkt. De vaardigheden heb ik daarom aanpast en uitgebreid. De nieuwe academische vaardigheden 

zijn: onderzoeken, communiceren, samenwerken, presenteren, zelfvertrouwen, sociaal & cultureel 

bewustzijn en reflecteren (tabel 12). De vaardigheid onderzoeken is de belangrijkste vaardigheid 

binnen het vwo, hier vallen ook creatief denken, probleem oplossen en kritisch denken uit de 21st 

Century Skills onder. Digitale geletterdheid (computational thinking, mediawijsheid, ICT-

basisvaardigheden en informatievaardigheden) is niet als een aparte vaardigheid benoemd, omdat 

deze in de verschillende academische vaardigheden en deelcompetenties aan bod komt. 

 

Deelvraag 2: Welke academische vaardigheden worden al aangeboden in de vaklessen? 

De academische vaardigheden worden structureel in de vaklessen aangeboden, waarbij onderzoeken 

en presenteren het minst structureel in de vaklessen aan bod komen (tabel 1). Tabel 1 geeft echter 

een vertekend beeld, aangezien er in deze tabel geen onderscheid gemaakt is tussen de verschillende 

vakgebieden; alfa, bèta, gamma, kunst en praktijkvakken. 
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Tabel 1 Aangeboden academische vaardigheden in de vaklessen (getallen zijn percentages) 

Jaarlaag Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren N= 

Vwo-1 21.43 10.71 12.50 23.21 12.50 19.64 56 

Vwo-2 21.05 23.68 7.89 23.68 7.89 15.79 38 

Vwo-3 17.39 19.57 10.87 21.74 10.87 19.57 46 

 

Gaan we kijken naar de verschillende vakgebieden dan zien we dat er grote verschillen zijn in de 

aangeboden academische vaardigheden (tabel 2 t/m 6). 

Lezen: binnen het vakgebied alfa wordt er structureel gelezen. Opmerkingen van docenten hierover 

zijn dat lezen voornamelijk uit de methode gebeurt en als basis dient voor opdrachten en soms 

onderzoek. Lezen is een hoofdbestanddeel van het vak Nederlands. De moderne vreemde talen 

voegen hieraan toe dat communicatievaardigheid de basis is voor de taal. Voor de overige 

vakgebieden geldt dat de vaardigheid lezen een middel is om gegevens uit een tekst te halen, er 

wordt geen extra aandacht besteed aan de vaardigheid lezen. 

Schrijven: binnen het vakgebied alfa wordt er structureel aandacht besteed aan de vaardigheid 

schrijven. Hiervoor gelden dezelfde redenen als bij de vaardigheid lezen. Ook in het vakgebied 

gamma wordt redelijk veel aandacht besteed aan de vaardigheid schrijven, hierover wordt 

opgemerkt dat dit met name is wanneer een verslag geschreven moet worden. In het vakgebied 

bèta, kunst en de praktijkvakken wordt niet de nadruk gelegd op de vaardigheid schrijven, andere 

vaardigheden hebben een hogere prioriteit.  

Onderzoeken: binnen het vakgebied alfa komt alleen in leerjaar 3 de vaardigheid onderzoeken aan 

bod. Dit moet genuanceerd worden. Bij Nederlands bieden ze de vaardigheid onderzoeken wel aan, 

maar niet structureel. De moderne vreemde talen geven aan dat er eerst een basis gelegd moet 

worden van de taal voordat deze op een hoger cognitief niveau gebruikt kan worden. De overige 

vakgebieden bieden structureel de vaardigheid onderzoeken aan. Bij de gamma vakken komt de 

vaardigheid terug in de gebruikte methodes. Ook werken leerlingen aan verschillende projecten 

waarbij de vaardigheid centraal staat. Bij de bèta vakken en kunstvakken is onderzoek doen een 

hoofdbestanddeel van de vaklessen. Bij de praktijkvakken wordt onderzoek structureel aangeboden, 

behalve bij het vak L.O. 

Samenwerken: elk vakgebied biedt de vaardigheid samenwerken structureel aan in de vaklessen. 

Presenteren: de vaardigheid presenteren wordt voornamelijk in jaarlaag 1 aangeboden bij elk 

vakgebied. In jaarlaag 2 en 3 wordt het enkel bij het vakgebied alfa structureel aangeboden. Hierbij 

geven docenten aan dat presentaties voornamelijk schriftelijk of visueel (PowerPoint, Prezi) worden 

gegeven. 

Reflecteren: elk vakgebied biedt de vaardigheid reflecteren structureel aan in de vaklessen. 

 

De meeste docenten benoemen de academische vaardigheden niet expliciet in de lessen. Hiervoor 

zijn uiteenlopende redenen genoemd. De meest voorkomende reden is dat de docent er zelf niet 

bewust mee bezig is, het wordt vergeten. Ook wordt een aantal keer benoemd dat de vaardigheden 

en competenties voor het portfolio nog niet bekend zijn en daardoor is de relevantie voor de 

leerlingen niet duidelijk. 
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Tabel 2 Aangeboden academische vaardigheden in de vaklessen van het vakgebied alfa (getallen zijn 

percentages) 

Alfa        

Jaarlaag Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren N= 

Vwo-1 100 100 0.00 66.67 66.67 66.67 3 

Vwo-2 100 100 0.00 80.00 60.00 60.00 5 

Vwo-3 83.33 100 33.33 100 66.67 83.33 6 

 

Tabel 3 Aangeboden academische vaardigheden in de vaklessen van het vakgebied bèta (getallen zijn 

percentages) 

Bèta        

Jaarlaag Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren N= 

Vwo-1 50.00 0.00 50.00 100 50.00 50.00 2 

Vwo-2 66.67 66.67 66.67 0.00 0.00 66.67 3 

Vwo-3 33.33 0.00 66.67 33.33 0.00 33.33 3 

 

Tabel 4 Aangeboden academische vaardigheden in de vaklessen van het vakgebied gamma (getallen 

zijn percentages) 

Gamma        

Jaarlaag Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren N= 

Vwo-1 75.00 50.00 75.00 50.00 25.00 50.00 4 

Vwo-2 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 2 

Vwo-3 100 100 100 50.00 0.00 100 2 

 

Tabel 5 Aangeboden academische vaardigheden in de vaklessen van het vakgebied kunst (getallen 

zijn percentages) 

Kunst        

Jaarlaag Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren N= 

Vwo-1 100 0.00 66.67 100 33.33 66.67 3 

Vwo-2       0 

Vwo-3       0 

 

Tabel 6 Aangeboden academische vaardigheden in de vaklessen van de praktijkvakken (getallen zijn 

percentages) 

Praktijk        

Jaarlaag Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren N= 

Vwo-1 33.33 33.33 33.33 100 33.33 100 3 

Vwo-2 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 66.67 2 

Vwo-3 0.00 0.00 0.00 100 0.00 100 2 

 

Programma van toetsing 

Op 2College Durendael werken we met een PT (Programma van toetsing). In dit programma wordt 

opgenomen welke leerstof en vaardigheden aangeboden en getoetst worden. 
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De meeste docenten geven aan dat de academische vaardigheden benoemd worden in het PT (tabel 

7). Ook is het grootste deel van de docenten, 66.67%, op de hoogte van de 80-20% regeling (20% van 

het behaalde cijfer moet bestaan uit een ‘vaardighedencijfer’). 

 

Tabel 7 Academische vaardigheden in het PT (getallen zijn percentages) 

Jaarlaag ja nee Weet ik niet N= 

Vwo-1 36.84 26.32 36.84 19 

Vwo-2 58.33 33.33 8.33 12 

Vwo-3 69.23 15.38 15.38 13 

 

In bijlage 4 staan de percentages van de vaardigheden per vakgebied, uitgesplitst per vak. Enkele 

vakken geven de academische vaardigheden op een expliciete wijze aan. 

Zo geven Nederlands, levensbeschouwing, aardrijkskunde, biologie en wiskunde de vaardigheden 

aan in een aparte tabel “acva”. Geschiedenis, Duits en Engels geven de vaardigheden aan onder het 

kopje vaardigheden. Economie geeft de vaardigheid aan als “opdracht academisering”.  

Er is binnen het PT geen eenduidige manier om de academische vaardigheden aan te geven. Ook 

staat in het PT niet aangegeven welk percentage het behaalde vaardighedencijfer is van het geheel. 

Leerlingen, vakdocenten en ouders moeten dit zelf uitrekenen. 

Uit de tabellen blijkt dat enkel wiskunde structureel het percentage van 20% haalt. 

 

Stellingen 

In de vragenlijst kregen de respondenten (docenten) vier stellingen voorgelegd (zie bijlage 2). Met de 

stellingen werd nagegaan of docenten hun vaklessen willen aanpassen om academische 

vaardigheden aan te bieden. Bovendien werd nagegaan voor welke academische vaardigheden ze 

hun vaklessen (eventueel) willen aanpassen. 

Alle respondenten geven aan het relevant te vinden om academische vaardigheden in hun vaklessen 

aan te bieden, 84.61 % van de respondenten wil hiervoor ook zijn lessen aanpassen (tabel 8 en 9). Bij 

de stellingen is buiten beschouwing gelaten dat er al academische vaardigheden in de lessen worden 

aangeboden. 

 

Tabel 8 Voor de vakles relevante academische vaardigheden (N=26, getallen zijn percentages) 

 lezen schrijven onderzoeken samenwerken presenteren reflecteren 

Helemaal 

mee oneens 

7.69 7.69 3.85 3.85 3.85 3.85 

Mee oneens 11.54 15.38 11.54 7.69 11.54 3.85 

Mee eens 30.77 26.92 61.54 46.15 46.15 50.00 

Helemaal 

mee eens 

50.00 50.00 23.08 42.31 38.46 42.31 
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Tabel 9 Academische vaardigheden waarvoor men de vakles wil aanpassen (N=26, getallen zijn 

percentages) 

 lezen schrijven onderzoeken samenwerken presenteren reflecteren 

Helemaal 

mee oneens 

3.85 7.69 0.00 3.85 0.00 0.00 

Mee oneens 30.77 30.77 15.38 23.08 19.23 11.54 

Mee eens 53.85 42.31 65.38 53.85 65.38 73.08 

Helemaal 

mee eens 

11.54 19.23 19.23 19.23 15.38 15.38 

 

Deelvraag 3: Wat hebben docenten nodig om academische vaardigheden in hun vaklessen te 

implementeren? 

Deelvraag 5: Op welke manier kunnen de academische vaardigheden in de vaklessen elkaar 

overlappen en aansluiten bij het vak acv? 

De resultaten van deelvraag 3 en deelvraag 5 tonen veel overeenkomsten, derhalve heb ik besloten 

deze resultaten in dit verslag bij elkaar te zetten. 

Alle docenten vinden het relevant om academische vaardigheden in de vaklessen aan te bieden en 

de meesten (84.61%) willen daarvoor hun vakles aanpassen. Hierbij geven de respondenten aan dat 

ze daarvoor een aantal randvoorwaarden nodig hebben (tabel 10): 

1. Ontwikkeltijd: hierbij wordt aangegeven dat het ontwikkelen van lesmateriaal waarbij leerlingen 

actief met de academische vaardigheden bezig zijn veel tijd kost. 

2. Samenwerken met collega’s uit hetzelfde vakgebied: hierbij wordt aangegeven dat het belangrijk is 

om zowel binnen de sectie, als sectieoverstijgend binnen het eigen vakgebied samen te kunnen 

werken. 

3. Eenduidige handvatten met praktijkvoorbeelden en rubrics: hierbij wordt aangegeven dat het 

belangrijk is dat er enige uniformiteit is. Dat docenten dezelfde vaardigheden, competenties en 

rubrics gebruiken. 

4. Continuïteit in de lessenverdeling:  hierbij wordt aangegeven dat wanneer je meerdere jaren in 

dezelfde jaarlaag lesgeeft je het ontwikkelde lesmateriaal kan uitproberen, evalueren en herzien. 

5. Scholing/workshops van collega’s: hierbij wordt aangegeven dat het belangrijk is om inspiratie op 

te doen, maar ook om duidelijk te krijgen wat er van de leerlingen per jaarlaag verwacht wordt. 

6. Onderlinge afstemming binnen de sectie: hierbij wordt aangegeven dat er een doorlopende leerlijn 

van klas 1-3 moet zijn. 

 

Tabel 10 Randvoorwaarden implementeren  Tabel 11 Randvoorwaarden vakoverstijgend 

academische vaardigheden in de vakles  werken met academische vaardigheden 

(N=29, getallen zijn percentages) (N=24, getallen zijn percentages) 

 

 

Ontwikkeltijd 41.38 

Samenwerking vakgebied 31.03 

Handvatten en rubrics 31.03 

Continuïteit lessenverdeling 24.14 

Scholing/workshops 20.69 

Afstemming sectie 17.24 

Ontwikkeltijd 41.67 

Samenwerking collega’s 66.67 

Scholing/workshops 20.83 

Visie school 12.50 
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De docenten geven ook aan dat ze bij alle academische vaardigheden vakoverstijgend willen en 

kunnen werken. Ook hierbij wordt een aantal randvoorwaarden genoemd. 

1. Ontwikkeltijd: hierbij wordt aangegeven dat er tijd en ruimte moet zijn om te overleggen, maar dat 

er ook ontwerptijd moet zijn. 

2. Samenwerking met collega’s: hierbij wordt aangegeven dat deze samenwerking vooral gericht 

moet zijn op brainstormen, ontwikkelen en het delen van good practices. 

3. Scholing/workshops van collega’s: hierbij wordt aangegeven dat workshops van (ervaren) collega’s 

kunnen bijdragen aan creativiteit en ontwerpen van lesmateriaal. Ook contacten met andere scholen 

zouden hierbij een rol kunnen spelen. 

4. Visie school: hierbij wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de school de criteria van de 

academisering ondersteunt, uitdraagt en een hoge prioriteit geeft. 

 

Deelvraag 4: Wat kan de werkgroep bieden om eventuele belemmeringen bij de vaksecties weg te 

nemen? 

Twintig procent van de respondenten geeft aan dat scholing kan bijdragen aan het implementeren 

van academische vaardigheden in de vaklessen (tabel 10 en 11). Hierbij geven de respondenten aan 

dat ze naast praktijkvoorbeelden en lesideeën ook willen overleggen en brainstormen met ervaren 

collega’s. De leden van de werkgroep kunnen hieraan een bijdrage leveren door in gesprek te gaan 

met de verschillende vaksecties om voorbeeldmateriaal te laten zien, maar ook door het organiseren 

van workshops om collega’s uit verschillende vakgebieden met elkaar te laten samenwerken. 

Ruim dertig procent van de respondenten geeft aan dat eenduidige handvatten met rubrics kunnen 

bijdragen aan het implementeren van academische vaardigheden in de vaklessen (tabel 10).  

 

2. Conclusies  

Deelvraag 1 Welke academische vaardigheden willen we geïmplementeerd hebben in de 

vaklessen? 

Naar aanleiding van de resultaten van de afgenomen vragenlijst en uit individuele gesprekken met 

docenten is gebleken dat het docententeam niet op de hoogte is van de academische vaardigheden 

die we willen implementeren in de vaklessen. Bovendien levert literatuurstudie en overleg met de 

coördinator tto nieuwe inzichten. De vaardigheden die we hebben vastgesteld sluiten niet aan op de 

vaardigheden van 21st Century Skills en het nieuwe schoolbeleidsplan (bijlage 1 en 3). 

Na overleg met de coördinator vwo-tto blijkt ook dat de vaardigheden die de werkgroep vwo 

hanteert en vaardigheden die gebruikt worden binnen vwo-tto niet met elkaar overeenkomen.  

Om meer uniformiteit en duidelijkheid voor de leerlingen en de docenten te krijgen en om de 

vaardigheden te laten aansluiten bij het schoolplan en wat de maatschappij van leerlingen verwacht, 

heb ik de vaardigheden aangepast (tabel 12).  

De vaardigheid onderzoeken is de belangrijkste vaardigheid binnen het vwo, hier vallen ook creatief 

denken, probleem oplossen en kritisch denken uit de 21st Century Skills onder. Digitale geletterdheid 

(computational thinking, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden) is niet 

als een aparte vaardigheid benoemd, omdat deze in de verschillende academische vaardigheden en 

deelcompetenties aan bod komt. 

Ook de tto-afdeling heeft enkele vaardigheden aangepast om uniformiteit en duidelijkheid te 

bewerkstelligen. De vaardigheden zijn daarnaast onderverdeeld in een aantal deelcompetenties (per 

leerjaar oplopend van 5 tot 7). De gemaakte vaardighedenkaarten van klas 1 staan in bijlage 5. 
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Tabel 12 Oude en aangepaste vaardigheden 

Academische vaardigheden “oud”  Academische vaardigheden “aangepast” 

1. Lezen 1. Onderzoeken 

2. Schrijven 2. Communiceren 

3. Onderzoeken 3. Samenwerken 

4. Samenwerken 4. Presenteren 

5. Presenteren 5. Zelfvertrouwen 

6. Reflecteren 6. Sociaal en cultureel bewustzijn 

 7. Reflecteren 

 

Deelvraag 2: Welke academische vaardigheden worden al aangeboden in de vaklessen? 

Alle vastgestelde academische vaardigheden worden in de vaklessen aangeboden. De verschillende 

vakgebieden hebben elk andere vaardigheden waarop ze de nadruk leggen. Ook wordt een aantal 

vaardigheden wel aangeboden, maar niet op structurele basis. 

De meeste docenten benoemen de academische vaardigheden niet in hun vaklessen. Dit komt 

voornamelijk omdat de docenten er niet bewust mee bezig zijn. Ook geven docenten aan dat de 

relevantie niet duidelijk genoeg is. Ze geven aan dat met het invoeren van het portfolio het 

makkelijker is om daarnaar een terugkoppeling te geven, en de relevantie van de academische 

vaardigheden duidelijker te maken. 

In het PT is geen eenduidige manier om de academische vaardigheden te benoemen. Elk vak geeft ze 

nu op zijn eigen manier aan, waardoor het niet duidelijk is dat het om academische vaardigheden 

gaat. Ook is niet duidelijk welke academische vaardigheden worden aangeboden. 

De schoolleiding wil dat 20% van het cijfer bestaat uit een vaardighedencijfer, echter in het PT 

worden geen percentages aangegeven. De vaksecties, leerlingen en ouders dienen dus zelf uit te 

rekenen welk percentage van het cijfer nu eigenlijk bestaat uit vaardigheden. Na berekenen blijkt dat 

alleen de sectie wiskunde voldoet aan de 20% regeling. 

Alle vaksecties vinden het belangrijk dat academische vaardigheden worden aangeboden in de 

vaklessen. De meeste docenten willen dan ook hun lessen aanpassen om academische vaardigheden 

in de les aan te bieden. 

 

Deelvraag 3: Wat hebben docenten nodig om academische vaardigheden in hun vaklessen te 

implementeren? 

Deelvraag 5: Op welke manier kunnen de academische vaardigheden in de vaklessen elkaar 

overlappen en aansluiten bij het vak acv? 

Alle docenten vinden het relevant om de academische vaardigheden in hun vakles te implementeren. 

Een aantal belangrijke randvoorwaarden wordt genoemd om de academische vaardigheden ook 

daadwerkelijk te kunnen implementeren in de vakles. Tijd wordt door de meeste respondenten 

genoemd, waarbij ontwikkeltijd een belangrijk onderdeel is. Ook samenwerken met collega’s wordt 

veel genoemd. Hierbij wordt ook steeds gesuggereerd dat daarvoor wel tijd nodig is om te 

overleggen, te brainstormen en te ontwikkelen. 

Een andere randvoorwaarde is uniformiteit in de vorm van de beschrijving van de vaardigheden en 

rubrics. Docenten verwachten dat wanneer de vaardigheden en rubrics duidelijk beschreven zijn dit 

meer continuïteit zal bewerkstelligen.  
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Ook continuïteit in de lessenverdeling zal bijdragen aan het implementeren van academische 

vaardigheden in de vakles. Docenten kunnen op deze manier lesmateriaal voor hun eigen vak 

ontwikkelen, uitproberen, evalueren en bijstellen. Ook hebben docenten dan meer ruimte om met 

collega’s van andere vakken (binnen en buiten het eigen vakgebied) te overleggen. Deze continuïteit 

in de lessenverdeling zal ervoor zorgen dat er duidelijke doorlopende leerlijnen zijn. De visie van de 

schoolleiding is hierbij erg belangrijk, de directie zal dan wellicht andere keuzes moeten maken met 

betrekking tot de lessenverdeling. Academisering zal een hoge prioriteit moeten krijgen. 

De opgelegde 80-20% regeling wordt als belemmering gezien. Academische vaardigheden zullen 

meer als doorlopende leerlijn in de vaklessen geïmplementeerd moeten worden, ingebed in het 

lesprogramma. Nu is het teveel een los onderdeel en lijken de academische vaardigheden te 

sporadisch aan bod te komen. 

De respondenten staan ook open voor scholing en workshops van ervaren collega’s. Het delen van 

lesideeën en lesmateriaal staat hierbij centraal.  

 

Deelvraag 4: Wat kan de werkgroep bieden om eventuele belemmeringen bij de vaksecties weg te 

nemen? 

Twintig procent van de respondenten zou graag scholing willen met betrekking tot (het 

implementeren van) academische vaardigheden in de vakles. De werkgroep vwo kan op een 

actievere manier scholing en workshops aan collega’s aanbieden. Aangegeven wordt dat 

praktijkvoorbeelden hierbij erg belangrijk zijn. Ook het brainstormen met ervaren collega’s wordt als 

waardevol gezien.  

Naast scholing is het belangrijk dat de vaardighedenkaarten snel in gebruik worden genomen en 

duidelijk worden toegelicht aan de vaksecties en docenten. Hierbij kan de werkgroep vwo ook een 

actieve rol spelen.  

Ook kan de werkgroep de academische vaardigheden gaan beschrijven in rubrics, zo weten de 

docenten wat ze van de leerlingen kunnen verwachten en hoe de leerlijn van de academische 

vaardigheden is opgebouwd van klas 1 t/m 3 vwo. 

 

Conclusie  

Onderzoeksvraag:  Hoe kunnen de academische vaardigheden in de vaklessen van klas 1 t/m 3 vwo 

geïmplementeerd worden? 

Alle docenten die lesgeven in klas 1 t/m 3 vwo vinden het aanbieden van academische vaardigheden 

in de vaklessen relevant en willen hiervoor hun lessen aanpassen. Op deze manier zullen de 

vaardigheden in een duidelijke context aan de leerlingen aangeboden worden en daardoor beter 

beklijven (Van der Velden, 2016). De meeste docenten bieden al –met enige regelmaat- academische 

vaardigheden in hun vaklessen aan, maar benoemen deze niet. Dit komt voornamelijk omdat de 

docenten er niet bewust mee bezig zijn. Om de relevantie van de academische vaardigheden aan 

leerlingen duidelijker te maken, zien de docenten graag dat leerlingen de vaardigheden in een 

portfolio kunnen gebruiken. Om meer uniformiteit en duidelijkheid voor leerlingen en docenten te 

krijgen en om de vaardigheden te laten aansluiten bij wat de maatschappij van leerlingen verwacht, 

zijn de vaardigheden aangepast en onderverdeeld in deelcompetenties. Deze “nieuwe” vaardigheden 

en deelcompetenties zijn vastgelegd in vaardighedenkaarten en sluiten beter aan bij de 21st Century 

Skills (Thijs, Fisser & Van der Hoeven, 2014).  



Pagina 18 van 36 Mw. drs. K. (Katrien) Willemen – 2College Durendael 

 

Een aantal randvoorwaarden is essentieel om academische vaardigheden in de vaklessen te 

implementeren. Tijd is hierbij de belangrijkste. Docenten hebben tijd nodig om materiaal te 

ontwikkelen, uit te proberen, te evalueren en aan te passen. Hierbij is het noodzakelijk om 

continuïteit in de lessenverdeling te hebben. Wanneer een docent enkele jaren in dezelfde jaarlaag 

lesgeeft, kan hij/zij goed materiaal ontwikkelen. Ook het samenwerken met collega’s is van groot 

belang, hierbij zijn het delen van lesmateriaal, het brainstormen en het vakoverstijgend werken 

voorwaarden om de samenwerking te laten slagen en de doorlopende leerlijnen te garanderen. Deze 

zijn ook van belang bij het beklijven van de academische vaardigheden bij de leerlingen (Van Bergen, 

2016 & Malherbe, 2005). 

De 80-20% regeling wordt ervaren als belemmering. Docenten zien liever duidelijke doorlopende 

leerlijnen waarbij de academische vaardigheden zijn ingebed in het lesprogramma. Ook het PT vormt 

een belemmering voor de docenten, aangezien er geen eenduidige manier is om de academische 

vaardigheden in het PT te benoemen. Elk vak geeft ze nu op zijn eigen manier aan, waardoor het niet 

duidelijk is dat het om academische vaardigheden gaat. Ook is niet duidelijk welke academische 

vaardigheden worden aangeboden. 

Om de implementatie van academische vaardigheden in de vaklessen te laten slagen zal 

academisering binnen de school een hogere prioriteit moeten krijgen. Een aantal randvoorwaarden 

zoals tijd, samenwerken met collega’s en continuïteit in de lessenverdeling is al genoemd, maar ook 

het aanbieden van workshops door collega’s, scholing en het invoeren van het portfolio met de 

vaardighedenkaarten draagt bij aan de implementatie. 

 

3. Discussie  

De vaardighedenkaarten – met de academische vaardigheden en bijbehorende competenties- voor 

klas 1 zijn gereed en kunnen geïmplementeerd worden in de school: nu nog klas 2 en 3. Met de 

schoolleiding zal ik in gesprek moeten gaan over hoe we de implementatie vorm gaan geven. De 

eerste stap is om met de coördinator en teamleiders vwo-tto en vwo-regulier in gesprek te gaan over 

de aanpak: hoe zijn de competenties in vwo-tto geïmplementeerd en kan dat op dezelfde manier in 

vwo-regulier. Vervolgens wil ik in de teamvergaderingen vwo (zowel onderbouw als Tweede Fase) de 

vaardighedenkaarten en het portfolio toelichten. De toelichting in het team vwo klas 1 t/m 3 is al 

gepland, namelijk de eerste vergadering in schooljaar 2017-2018.  

Daarnaast wil ik in kleinere groepjes (workshops) met docenten in gesprek gaan over de 

implementatie binnen hun eigen vak en hun vakgebied. Deze workshops kunnen het beste 

plaatsvinden op de verschillende studiedagen die 2College Durendael kent. 

Er is een verandering te zien in school. Collega’s weten van mijn onderzoek en spreken me hierop 

regelmatig, zij het op een informele wijze, aan. Ze zijn benieuwd naar de vaardighedenkaarten en zijn 

enthousiast als ik ze toelicht. 

In de werkgroep vwo heb ik mijn onderzoek en de vaardighedenkaarten van klas 1 besproken en 

toegelicht. De werkgroep is enthousiast en was zeer content met de respons van collega’s. Ze vinden 

het erg positief dat alle respondenten hun vaklessen willen aanpassen om academische 

vaardigheden te implementeren.  

 

Een beperking van mijn onderzoek is dat ik slechts een klein deel van de docenten van 2College 

Durendael heb bevraagd, enkel die docenten die dit schooljaar lesgeven in klas 1 t/m 3 vwo. Wellicht 

was het beter geweest om alle docenten die op het vwo lesgeven (klas 1 t/m 6, vwo-regulier en vwo-
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tto) uit te nodigen als respondent. Deze keuze heb ik niet gemaakt omdat vooralsnog de 

academische vaardigheden alleen in klas 1 t/m 3 vwo geïmplementeerd gaan worden. Deze keuze is 

gemaakt, aangezien in klas 4 t/m 6 vwo de vaardigheden al geheel ingebed zouden zijn. 

  

Door mijn onderzoek ben ik gaan samenwerken met de coördinator tto en dit heeft mij veel 

opgeleverd, we zijn door verschillende gesprekken met elkaar tot nieuwe inzichten gekomen op het 

vlak van academische vaardigheden en de samenwerking vwo-regulier en vwo-tto. Mijn 

literatuurstudie heeft eraan bijgedragen dat we de vaardighedenkaarten hetzelfde gaan vormgeven, 

zowel qua inhoud, als qua lay-out. Zo willen we de doorlopende leerlijnen van klas 1 t/m 3 vwo-

regulier en vwo-tto borgen. De teamleiders van beide afdelingen zijn hier erg enthousiast over. 

Mijn onderzoek heeft ook nieuwe vragen opgeleverd. De belangrijkste vraag voor mij is: hoe kunnen 

vwo-regulier en vwo-tto samenwerken zonder hun eigen identiteit te verliezen? Een onderzoek naar 

de unieke elementen van vwo-regulier en vwo-tto, maar vooral ook een onderzoek naar 

samenwerking. Waar kunnen we samenwerking vinden en op welke punten kunnen we van en met 

elkaar leren om de leerlingen goed onderwijs te geven en de doorlopende leerlijnen te borgen? 

Graag wil ik een vervolgonderzoek doen naar deze punten. 

 

4. Aanbevelingen  

Naar aanleiding van mijn onderzoek wil ik graag een aantal aanbevelingen doen.  

 

- Om de academische vaardigheden in de vaklessen te implementeren hebben docenten tijd nodig. 

Start met klas 1 en voer per schooljaar een nieuwe jaarlaag toe. Zo hoeven de academische 

vaardigheden in de vaklessen niet ineens voor drie jaarlagen ingevoerd te worden 

 

- Benut studiedagen om docenten –onder leiding van de leden van de werkgroep vwo- met elkaar te 

laten brainstormen, lesmateriaal te ontwikkelen en materiaal uit te wisselen 

 

- Zorg voor continuïteit in de lessenverdeling; zoals in het tto-team lessen worden ingedeeld door de 

teamleider, kan er een team vwo zijn 

 

- Maak academisering meer zichtbaar bij collega’s; actief uitnodigen en stimuleren van collega’s om 

deel te nemen aan nascholingen, workshops, academische avonden 

 

- Zorg voor een eenduidig PT; geef de verschillende academische vaardigheden hierop aan en werk 

met een doorlopend PT van klas 1 t/m 3 

 

- Schaf de 80-20% regeling af; de vaardighedenkaarten en het portfolio zijn de leidraad om 

academische vaardigheden in de vaklessen aan te bieden 
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Bijlage 1 Schoolplan 
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Brede school met regionaal en persoonlijk karakter

Inspireren, motiveren, uitdagen: Daar wil je leren. 

De basis op orde: Pedagogisch en didactisch bekwaam

ICT
Ondernemer-

schap
ePortfolio

begeleiden Leren leren
Communi-

ceren

 
 
Koers 2016-2020 
Je kunt de wind niet veranderen, 
maar de koers bepaal je zelf. 
 
Tel 013 4550941 

Missiestatement 
2College, een school van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), werkt aan de optimale 
ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu, zodat geen talent verloren gaat. We 
stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen.Na 2College kan de leerling 
leiding geven aan zijn leven. 

Wat vinden wij? 
Relatie 
Ik wil samenwerken 
Competentie 
Ik kan veel 
Autonomie 

Ik kan veel zelft vinden wij? 

Hoe doen we het? 
We werken en leren vanuit verbinding en vertrouwen 
Met aandacht voor elkaar 
In een veilig en respectvol klimaat 
We presteren vanuit een onderzoekende en ondernemende houding 
Met aandacht voor reflectie 
In een innovatieve en inspirerende school 
We nemen verantwoordelijkheid en tonen vakmanschap 
Met aandacht voor maatwerk 
In een contextrijke en krachtige leeromgeving 
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Hoe doen we het? 
Hoe uit zich dat? 
Relatie 
Ik luister, ben toegankelijk en spreek de ander aan 
Competentie 
Ik grijp kansen, neem initiatief en weet wat ik al waard ben 
Autonomie 
Ik weet wat ik wil, maak keuzes en ben me bewust van de consequenties 
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Bijlage 2 Vragenlijst collega’s 
 

Vragenlijst met betrekking tot academische vaardigheden in de lessen vwo, klas 1 t/m3. 

AOS-onderzoek Katrien Willemen 

 

Algemene vragen 
1. Binnen welk vakgebied geef je les? 

Alfa bèta gamma  kunstvakken praktijkgerichte vakken 

 

2. Welk(e) vak(ken) geef je? 

Aardrijkskunde   Dbs  Engels   Levensbeschouwing Natuurkunde 

Beeldende vorming  Duits  Frans  L.O.   Nederlands  

Biologie   Economie Geschiedenis Muziek   Scheikunde 

Techniek  Wiskunde 

                           

3. Geef aan voor welk vak je de vragenlijst invult.    

                                                   

4. In welke jaarla(a)g(en) geef je les? 

Vwo-1  vwo-2  vwo-3 

 

Vragen m.b.t. het gebruik van academische vaardigheden in de vakles 
 

1. Geef aan welke academische vaardigheden je in de les aanbiedt.  

Toelichting: Het gaat hier om het structureel aanbieden van de academische vaardigheden, denk aan 

minimaal 2x per maand. 

Academische 

vaardigheid 

Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren 

Vwo-1       

Vwo-2       

Vwo-3       

 

Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Welke academische vaardigheden vind je relevant voor jouw vak? 

 

Academische 

vaardigheid 

Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren 

Vwo-1       

Vwo-2       

Vwo-3       
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Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Welke academische vaardigheden passen de leerlingen daadwerkelijk toe in de les?  

Toelichting: zijn de leerlingen actief bezig met de academische vaardigheden/zie je de leerlingen de 

vaardigheden toepassen tijdens de les? 

 

Academische 

vaardigheid 

Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren 

Vwo-1       

Vwo-2       

Vwo-3       

 

Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Benoem je de gebruikte academische vaardigheden in je les?  

Toelichting: weten de leerlingen met welke academische vaardigheden ze aan het werk zijn? 

Ja   nee 

 

Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Welke academische vaardigheden vind je moeilijk te implementeren in je les? 

 

Academische 

vaardigheid 

Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren 

Vwo-1       

Vwo-2       

Vwo-3       

 

Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat heb je nodig om de academische vaardigheden te implementeren in je vakles?  

Toelichting: denk aan: scholing, workshops door collega’s, handleiding/handvatten, samenwerking 

met collega’s uit hetzelfde vakgebied, meerdere jaren in dezelfde jaarlaag les geven 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vragen m.b.t. het gebruik van academische vaardigheden in het PT 
1. Staan de academische vaardigheden vermeld in het PT?  

Vwo-1:  ja nee weet ik niet 

Vwo-2:   ja nee weet ik niet 

Vwo-3:   ja nee weet ik niet 
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2. Zo ja, Hoe staan de academische vaardigheden in het PT aangegeven? 

__________________________________________________________________________________ 

3. Welke verhouding heeft het cijfer van de academische vaardigheden ten opzichte van de vakstof? 

Vwo-1:_____________________ 

Vwo-2:_____________________ 

Vwo-3:_____________________ 

 

4. Ben je op de hoogte van de 80-20% regeling? 

Ja  nee 

 

Stellingen 
1= helemaal mee oneens 2= mee oneens 3= mee eens 4= helemaal mee eens 

 

1. Ik vind het relevant om academische vaardigheden aan te bieden in mijn les. 

    1 2 3 4 

 

2. In mijn vak zijn academische vaardigheden relevant:  

1= helemaal mee oneens 2= mee oneens 3= mee eens 4= helemaal mee eens 

 

Lezen    1 2 3 4 

Schrijven   1 2 3 4 

Onderzoeken   1 2 3 4 

Samenwerken   1 2 3 4 

Presenteren   1 2 3 4 

Reflecteren   1 2 3 4 

 

3. Voor het aanbieden van de academische vaardigheden wil ik mijn lessen aanpassen. 

1= helemaal mee oneens 2= mee oneens 3= mee eens 4= helemaal mee eens 

    1 2 3 4 

 

4. Voor het aanbieden van de volgende academische vaardigheden wil ik mijn lessen aanpassen: 

1= helemaal mee oneens 2= mee oneens 3= mee eens 4= helemaal mee eens 

 

Lezen    1 2 3 4 

Schrijven   1 2 3 4 

Onderzoeken   1 2 3 4 

Samenwerken   1 2 3 4 

Presenteren   1 2 3 4 

Reflecteren   1 2 3 4 
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Vragen m.b.t. het samenwerken met andere vakken 
1. Bij welke vaardigheden zou je vakoverstijgend te werk kunnen gaan? 

 

Academische 

vaardigheid 

Lezen Schrijven Onderzoeken Samenwerken Presenteren Reflecteren 

Vwo-1       

Vwo-2       

Vwo-3       

 

Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Met welk vakgebied zou je kunnen samenwerken in het aanbieden van academische 

vaardigheden? 

Alfa bèta gamma  kunstvakken praktijkgerichte vakken 

 

3. Bij welke vakken kun je samenwerken in het aanbieden van academische vaardigheden? 

Aardrijkskunde   Dbs  Engels   Levensbeschouwing Natuurkunde 

Beeldende vorming  Duits  Frans  L.O.   Nederlands  

Biologie   Economie Geschiedenis Muziek   Scheikunde 

Techniek   Wiskunde        

 

4. Wat heb je nodig om vakoverstijgend te werken aan de academische vaardigheden?  

Toelichting: denk aan: scholing, workshops door collega’s, handleiding/handvatten, samenwerking 

met collega’s uit hetzelfde vakgebied, meerdere jaren in dezelfde jaarlaag les geven 

__________________________________________________________________________________ 

 

Focusgroep 
Ben je bereid om in een kleine groep eenmalig verder te praten over academische vaardigheden 

 in de les? 

Ja  nee 

Zo ja, naam___________________________________________________________ 

 

Opmerkingen 

Heb je nog opmerkingen over de academische vaardigheden (in de les)? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Als je geen bezwaar hebt, vul dan hier je naam in. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en 

enkel voor mijn onderzoek gebruikt. 

__________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 3 Beschrijving academische vaardigheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 21st Century Skills 
https://cms-curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/PublishingImages/IL%20Figuur%2021e%20eeuwse_600.png 

Lezen: De kern van de vaardigheid lezen is dat de leerling in een complexe tekst de hoofdgedachte kan 

verwoorden, verbanden kan leggen tussen de verschillende delen van de tekst (inleiding-middenstuk-slot) en 

de betrouwbaarheid  van de tekst kan beoordelen.  

   

Schrijven: De kern van de vaardigheid schrijven is dat de leerling zinnen kan formuleren die grammaticaal 

correct zijn. Ook kan de leerling een tekst samenvatten en de kern concreet verwoorden. Bovendien kan de 

leerling in een eigen tekst verschillende synoniemen toepassen.  

 

Onderzoeken: De kern van de vaardigheid onderzoeken is dat de leerling geschikte bronnen gebruikt als 

theoretische basis voor onderzoek. De leerling kan een onderzoeksvraag en een hypothese formuleren. Ook 

kan de leerling een onderzoeksopzet maken. De leerling is (zelfstandig) in staat om een onderzoek uit te 

voeren en de resultaten op een heldere en boeiende manier te presenteren. 

  

Samenwerken: De kern van de vaardigheid samenwerken is dat de leerling een planning kan maken en deze 

kan bijstellen a.d.h.v. ervaringen. Ook kan de leerling een ander aanspreken op de gemaakte afspraken. De 

leerling kan een ander helpen waar nodig. Bovendien kan de leerling een taakverdeling maken waarin de 

rollen steeds wisselen.   

 

Presenteren: De kern van de vaardigheid presenteren is dat de leerling makkelijk kan spreken over 

verschillende onderwerpen. De leerling maakt hierbij gebruik van argumenten om zijn verhaal kracht bij te 

zetten. Naast spreektaal maakt de leerling ook gebruik van formele taal. 

   

Reflecteren: De kern van de vaardigheid reflecteren is dat de leerling kan beschrijven welke acties leiden tot 

persoonlijke ontwikkelingen op het gebied van gedrag, product en sociale interactie. De leerling kan de 

koppeling maken tussen leeractiviteit en theorie en verschillende argumenten afwegen en zo zijn eigen 

mening formuleren.   
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Bijlage 4 PT 

 

PT 

Vakgebied Alfa Academische 

vaardigheden 

PT klas 1 PT klas 2 PT klas 3 

Engels - schrijven 

- spreken 

12.2% ? 

(Vaardigheden 

niet genoemd in 

klas 2) 

Dit schooljaar: 

Engels plus 

Frans Niet 

gespecificeerd 

? ? ? 

Nederlands - schrijven 

- spreken 

- luisteren 

Klas 2 niet 

gespecificeerd 

20.4% ? 21.4% 

Duits Niet 

gespecificeerd 

- ? ? 

 

Vakgebied Bèta Academische 

vaardigheden 

PT klas 1 PT klas 2 PT klas 3 

Wiskunde Vaardigheden 

niet genoemd, 

enkel acva 

22.2% 26.3% 20% 

Biologie Vaardigheden 

niet genoemd, 

enkel acva 

- Niet 

gespecificeerd 

Niet 

gespecificeerd 

Nask - onderzoeken 

- schrijven 

- 28.6% - 

Natuurkunde Niet 

gespecificeerd 

- - ? 

Scheikunde Niet 

gespecificeerd 

- - ? 

 

Vakgebied Gamma Academische 

vaardigheden 

PT klas 1 PT klas 2 PT klas 3 

Aardrijkskunde - onderzoek 

- verslaglegging 

- presenteren 

13.3% 11.8% ? 

Geschiedenis - onderzoeken 

- schrijven 

- samenwerken 

4.8% 10% 8.7% 

Levensbeschouwing Vaardigheden 10.3% 22.9%  
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niet genoemd, 

enkel acva: klas 1 

- schrijven 

- spreken 

- reflecteren 

Economie  - onderzoeken 

- samenwerken 

- verslaglegging 

- 13.2%  

 

Praktijkgerichte 

en Kunstvakken 

Academische 

vaardigheden 

PT klas 1 PT klas 2 PT klas 3 

Beeldende 

Vorming 

- plannen 

- samenwerken 

- reflecteren 

Niet 

gespecificeerd 

Niet 

gespecificeerd 

Niet 

gespecificeerd 

L.O. Niet 

gespecificeerd 

? ? ? 

Muziek Niet 

gespecificeerd 

?   

Techniek Niet 

gespecificeerd 

?   
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Bijlage 5 Vaardighedenkaarten 

 

   

1.  Onderzoeken 

1.  Ik kan een onderzoeksvraag en een 

hypothese formuleren. 

 

2. Ik kan een (academisch) 

onderzoeksplan / onderzoeksopzet 

maken. 

 

3. Ik kan binnen mijn onderzoek (zelf of 

in de groep) problemen oplossen. 

 

4. Ik kan bruikbare en betrouwbare 

bronnen vinden (via internet of 

literatuur) 

 

5. Ik kan data verwerken voor mijn 

onderzoek. 
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2. Communiceren(lezen en schrijven) 

1. Ik kan de hoofdgedachte van een 

(eenvoudige) tekst onderscheiden en 

verwoorden. 

2. Ik kan verbanden leggen tussen 

informatie in de tekst en mijn eigen 

kennis van het onderwerp. 

3. Ik kan mij zonder belemmeringen 

uitdrukken, zowel mondeling als 

schriftelijk. 

4. Ik kan een samenvatting of een 

korte tekst schrijven wanneer de 

deelstappen duidelijk zijn. 

5. Ik kan interesse tonen in anderen. 
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3. Samenwerken 

1. Ik kan samenwerken met 

verschillende mensen (ook degenen 

die niet mijn vrienden zijn). 

2. Ik kan me aan een taakverdeling en 

planning houden. 

3. Ik weet altijd waarmee mijn 

groepsgenoten aan het werk zijn. 

4. Ik kan mijn groepsgenoten 

aanspreken op het werkproces en 

product (top-tip-top). 

5. Ik kan anderen om hulp vragen om 

in mijn eigen proces verder te komen. 
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4. Presenteren 

1.  Ik kan op een levendige manier voor 

een groep spreken. 

2. Ik kan gebruik maken van mijn 

lichaamstaal. 

3. Ik kan een presentatie voor een 

groep houden, zonder het gebruik van 

een uitgeschreven tekst. 

4. Ik kan in een presentatie een 

duidelijke opbouw maken: introductie-

middenstuk-slot. 

5. Ik ben in staat om 

presentatiemiddelen, zoals Prezi of 

posters, te gebruiken die een 

meerwaarde aan mijn presentatie 

geven. 
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5. Zelfvertrouwen 

1. Ik durf vragen te stellen als ik iets 

niet weet of snap in de les. 

2. Ik durf voor mijn eigen mening op te 

komen in een groep. 

3. Ik durf te vertrouwen op  mijn eigen 

kwaliteiten. 

4. Ik durf mij uit te drukken in een 

vreemde taal. 

5. Ik durf vragen te stellen aan mensen 

die ik niet ken. 
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6. Sociaal en cultureel bewustzijn 

1. Ik kan de culturele en sociale 

verschillen tussen landen verwoorden. 

2. Ik kan de culturele en sociale 

overeenkomsten tussen de 

verschillende landen verwoorden. 

3. Ik heb een basiskennis van de 

verschillende levensbeschouwingen. 

4. Ik ben me ervan bewust hoe we 

leven in een multiculturele 

samenleving. 

5. Ik kan de landen in verschillende 

sociaal-culturele gebieden plaatsen. 
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7. Reflecteren 

 
 

 

  

 

1. Ik kan (na een opdracht) beschrijven 

wat goed ging. 

2. Ik kan beschrijven wat moeilijk was, 

waar de knelpunten liggen. 

3. Ik kan aangeven wat de volgende 

keer beter kan. 

4. Ik kan beschrijven hoe en waarom  ik 

het werk heb aangepakt en uitgevoerd. 

5. Ik kan op een respectvolle manier 

feedback geven en ontvangen. 


