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2019-2022 Vak 

Academische 
Vaardigheden Leerjaar 5 Schooljaar  2020-2021 

 

Domeinen: niet van toepassing  Toetsing  

       Aantal toetsen  1 

        Aantal praktische opdrachten  4 

        Handelingsdeel   

       Overige   

 

Periode Soort toets Onderwerpen Stof Domeinen Tijdsduur 
(min) 

Weging Herkansing Opmerkingen 

1  Schriftelijk Wetenschapsfilosofie en 
Wetenschappelijk 
Onderzoek (alfa, bèta en 
gamma) 

Aantekeningen van de 
hoorcolleges, 
PowerPoints en inhoud 
werkcolleges 

  Toets: 50  2 Nee  7 lesweken aan colleges en 
werkcolleges (20SLU) 

2  Praktische 
opdracht 

Eigen onderzoek: inleiding, 
onderzoeksvraag, 
hypothese, 
onderzoeksvoorstel 

    Lestijd: 
600   

1 Nee 6 lesweken; inleveren 11 dec  
(20SLU) 

2 Praktische 
opdracht 

Beoordeling vaardigheden   (Lestijd: 
600) 

1 Nee Beheersing vaardigheden 
gedurende 1e deel van het 
onderzoek inleveren januari 

3  Praktische 
opdracht 

Aanpassingen aan vorige 
product + materialen & 
methode en resultaten 

    Lestijd: 
900  

1 Nee 9 lesweken; inleveren 26 maart 
(30SLU) 

3 Praktische 
opdracht 

Beoordeling vaardigheden   Lestijd: 
900 

1 Nee Beheersing vaardigheden 
gedurende 2e deel van het 
onderzoek inleveren maart 

3  Praktische 
opdracht 

Aanpassingen aan vorige 
product + conclusie en 
discussie 

    Lestijd: 
400  

1  Nee 4 lesweken; inleveren 30 april 
(15SLU) 



3 Praktische 
opdracht 

Beoordeling vaardigheden   Lestijd: 
400 

1 Nee Beheersing vaardigheden 
gedurende 4e deel van het 
onderzoek inleveren april 

3  Presentatie Presenteren van het eigen 
onderzoek 

    Lestijd: 
400  

1 Nee Maken wetenschappelijke poster 
(200) 4 juni en presenteren 
onderzoek in 20 minuten (200) 
11 en 18 juni (totaal 4 lesweken) 
(15SLU)Maken 
wetenschappelijke poster (200) 4 
juni en presenteren onderzoek 
(200) (totaal 4 lesweken) (15SLU) 

3 Praktische 
opdracht 

Beoordeling vaardigheden   Lestijd: 
(400) 

1 Nee Beheersing vaardigheden 
gedurende 42e deel van het 
onderzoek inleveren juni 

 

Bijzonderheden/handelingsdelen: 

• Academische vaardigheden wordt gegeven in de gehele jaarlaag. Absentie van een docent wordt door de andere docenten opgevangen. 

• In het vak Academische Vaardigheden ga je vanaf periode twee werken aan een onderzoek in een van de wetenschapsgebieden alfa, bèta of 

gamma. Vanaf dit moment werk je bij dit vak samen met een vaste groep andere leerlingen. 

• Bij het te laat inleveren van een van de producten van het eigen onderzoek wordt 1 punt van het behaalde cijfer afgetrokken per 24 uur dat het te 

laat wordt ingeleverd, startende aan het eind van de les waarin het ingeleverd moest worden. Dit ontslaat niemand van de verplichting het product 

alsnog in te leveren.  

• Naast een inhoudelijke beoordeling van de ingeleverde producten maakt ook een beoordeling van je getoonde vaardigheden deel uit van je cijfer 

Academische Vaardigheden. Hiervoor is een rubric beschikbaar die hiervoor steeds gebruikt zal worden.  

• Het op één decimaal afgeronde eindcijfer voor het vak Academische Vaardigheden telt voor 20% in je profielwerkstuk in 6V mee. 

• Academische vaardigheden wordt op 23 juni gezamenlijk afgesloten. 


