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OPeRA-netwerkbijeenkomst 21 juni 2022 ‘Generieke vaardigheden’ 
 
Jeroen Sijbers 
Onderzoek in opdracht van SLO uitgevoerd door ResearchNed).  
SLO stelt landelijke (leer)doelen van het curriculum vast: wat willen wij onze leerlingen meegeven? 
Deze zomer gaan er voor een aantal vakken herzieningen mbt de doelen/toetsing van start 
(Nederlands, Moderne Vreemde Talen, Natuurwetenschappelijke vakken en Maatschappijleer). Er 
zijn  commissies  samengesteld die voorstellen gaan doen voor de landelijke examenprogramma’s 
van de vakken. Hoe wordt het HO betrokken bij dit traject? Naast dat ze in de commissies 
betrokken zijn, is dit rapport gemaakt.  
 
Wat zijn de wensen van het HO? Welke kennis en vaardigheden verwacht het HO van 
binnengekomen studenten? Opleiders, decanen, studieadviseurs uit het HO zijn benaderd. Welke 
knelpunten zijn er? Er is een vragenlijst opgesteld waarin is gevraagd naar verbeterpunten en 
sterkte punten m.b.t. aansluiting VO-HO. Dit waren open vragen, en vervolgens hebben de 
respondenten hun eigen wensen gerubriceerd op deze twee thema’s. Er is op het vlak van 
competenties gekeken en welke leergebieden/vakken noodzakelijk zijn om mee aan de slag te 
gaan. 1,3% = goede steekproef. Er is niet uit alle vakken evenveel respons gekomen, maar 
grotendeels voldoende.  
 
Verbeterpunten: competenties. Kritisch denken en taalvaardigheden worden vaak genoemd. Zie 
verder de tabel. Verbeterpunten: leergebieden. Vaak wordt taal/Nederlands genoemd. Veel mensen 
gaven aan dat de vaardigheden niet gekoppeld zijn aan een bepaald vak. Opdracht voor de vakken 
om gezamenlijk te werken aan generieke vaardigheden. Veel opleiders gaven aan tevreden te zijn 
met de vakinhoudelijke kennis van havo/vwo leerlingen; in het verleden was dit vaak anders. 
 
Sterke punten volgens de opleiders: digitale vaardigheden en hoge motivatie.  
 
Ze hebben ook gekeken naar de studenten zelf: wat vinden zij van de aansluiting? Ze kijken er 
heel anders naar dan docenten. Ze zijn tevreden over hun taalvaardigheid, terwijl ze juist kritisch 
zijn over hun digitale vaardigheden. Mbo-studenten zijn ook tevreden over hun vakkennis en 
rekenen (dit kwam overeen met het beeld  bij de opleiders ). 
 
Hoe nu verder, na dit onderzoek? SLO stelt vervolgvragen op naar aanleiding van het rapport, die 
meegenomen worden in de commissies voor de nieuwe examenprogramma’s. www.actualisatie en 
dan daarachter de letters van het vak, kun je de commissies vinden (wie zitten erin, waar gaan ze 
mee aan de slag).  
https://www.actualisatiene.nl/ 
https://www.actualisatiemvt.nl/ 
https://www.actualisatienwv.nl/ 
https://www.actualisatieml.nl/ 
https://www.actualisatiewis.nl/ 
 
De commissies hebben 2 jaar de tijd. Naast de vakvernieuwingscommissies zijn er ook 
advieskringen met experts die meedenken met de opdracht van de commissie. Na die 2 jaar is er 
een politieke fase, en daarna gaan ze op scholen testen. 
 
Verkenningen als bron voor het nieuwe curriculum: daar hoort ook een handreiking LOB bij.. 
Nederlandse vereniging voor decanen zit ook in de advieskringen. 
 
De overheid (SLO) gaat over het wat, de scholen gaan over het hoe. Vrijheid zit met name in het 
aanbod van het curriculum: de leerstof. En enigszins in het schoolexamen, niet in het centraal 
examen (dat blijft gehandhaafd). Het verschilt nu per vak hoeveel inhoud er centraal geëxamineerd 
wordt; dat gaat gelijkgetrokken worden naar 50% per vak (50% centraal en 50% 
schoolexaminering). 
 
Martijn Koek 
Wat is kritisch denken? Er is geen unanieme definitie van. Definitie SLO: denkvaardigheden en 
houding. Dit is een filosofisch perspectief. In welke zin heeft dit te maken met het onderwijs en de 
leerlingen? Van der Grift: hoe zetten we kritisch denken aan bij leerlingen? Het moeilijkste geeft 
van der Grift aan ‘aanmoedigen kritisch denken van leerlingen’. Waarom is dit zo ingewikkeld? We 
doen dit niet van nature. In ons brein spelen er twee processen voortdurend een rol: 1) een 
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geautomatiseerd proces 2) een niet-geautomatiseerd proces, dat bestaat uit algoritmische en … 
processen. Bij kritisch denken wil je automatisch denken even uitschakelen. 90-95% van het 
denken gaat automatisch. Hoe maak je leerlingen kritisch denkers in de literatuurles? Dat noemt 
Martijn Kritisch Literair Begrijpen.  
 
Leerlingen moeten twee dingen doen: denken de-automatiseren & reconstrueren. Opmerken: 
werkvormen geven waarbij ze leren opmerken, stimuleert de-automatiseren. Martijn heeft 
lessenserie van twaalf lessen ontwikkeld, dit is een voorbeeld ervan (Rutger Kopland). Eerste 
opdracht: na het lezen van het gedicht, eerste reactie opschrijven: dit is een … gedicht over … 
4vwo leerlingen hebben hele verschillende interpretaties. Volgende opdracht is: wat merk je op in 
dit gedicht? Welke woorden hebben dit bij je losgemaakt, welke woorden geven dit gevoel. Dit zijn 
de opmerken-activiteiten. Daarna: denk jezelf eens tegen. Bij wat ze hebben opgemerkt, moeten 
ze tegengedachtes formuleren (tegen je eigen mening). Elementen opnoemen die niet passen bij 
wat je vindt. Derde stap: alternatieven verkennen. Oorspronkelijke gedachten tegenover 
tegengedachten zetten; met figuur met twee assen opnieuw naar gedicht kijken. Wat past nu 
waar? Vervolgens moeten ze opnieuw opschrijven: dit is een … gedicht over … Werkt dit?? 
Antwoord na onderzoek is ‘ja’.  
 
Er waren drie meetmomenten. In tweede periode van 6 weken kreeg de experimentele groep ander 
onderwijs. Tussen de voor- en tussentijdse methode was er geen verschil in kritisch denken, maar 
na deze  twee periode van 6 weken, bleef de controlegroep even ‘slecht’ kritisch denken, en ging 
het bij de controlegroep veel beter. Literatuurlessen die kritisch literair begrijpen doen er dus toe! 
 
Open houding van een docent is belangrijk hierbij (niet gelijk kritisch: hoezo een vreemd verhaal 
over een tuin, denk eens wat beter na)! ;) 
 
Is de methode ook toepasbaar voor andere vakken? Daar is nog geen onderzoek naar gedaan, 
maar wel interessant. Collega’s van maatschappijvakken zijn er blij mee. De methode is wel 
speciaal gericht op kritisch naar literaire teksten kijken. Promotieonderzoek van Martijn ging dit 
over. 
 
Izaak Dekker 
Izaak heeft ook promotieonderzoek gedaan. Aan het begin van het HO verwachten we veel 
zelfstandigheid van studenten, vereist zelfdiscipline. We verwachten dat studenten dit goed kunnen 
managen. Veel studenten vallen uit in het eerste jaar, en veel studenten halen het niet om af te 
studeren binnen de nominale tijd. Daarom ging Izaak kijken naar manieren waarop we dit kunnen 
verbeteren. Hij is aan de slag gegaan met een interventie van het Erasmus. In deel 1 worden 
studenten uitgenodigd na te denken over de toekomst (als je terugkijkt later op een mooi leven, 
hoe heeft dat er dan uitgezien? Eerste ingeving opschrijven, en minutenlang doorgaan met 
hierover nadenken / opschrijven). Ook opschrijven wie je bewondert, welke eigenschappen. In deel 
2 worden studenten, na een tussenpauze, gevraagd een analyse te maken van waar je nu staat. 
Wat zou je moeten veranderen als je je wensen uit deel 1 wil realiseren? Wat vind je nu het 
belangrijkste om aan te werken de komende jaren. Wat is het belangrijkste langetermijndoel en 
hak dat op in kortetermijndoelen. Deze methode was er al, en heeft Izaak vertaald naar het 
Nederlands (mbo en hbo).  
 
Eerdere resultaten in Amerika, Canada, en aan de Erasmus Universiteit lieten zien dat studenten 
het significant beter gingen doen.  
 
Waarom zou dit kunnen werken? 1) Als je reflectieve schrijfoefeningen doet, krijg je meer het idee 
dat je zelf aan het roer staat in je leven. 2) dagdromen zorgt er niet voor dat je iets gaat doen, 
daarom moet je analyse doen wat nodig is om dagdroom te realiseren – als je dat doet, komen 
mensen tot actie 3) specifieke, ambitieuze, concrete, haalbare doelen… duidelijk en haalbaar, 
motiveert om ermee aan de slag te gaan! 4) omgaan met moeilijke verleidingen, hoe doe je dit? 
Daar moeten ze ook over nadenken: voorspellen op welke momenten je in verleiding komt, en wat 
je zult doen in die gevallen (zodat je een soort automatische reactie krijgt, waardoor je niet in de 
verleiding komt om een biertje te drinken). 
 
Helft van de 1134 aan het experiment deelnemende studenten kreeg interventie Izaak en andere 
helft studenten kreeg een controle ‘placebo’ interventie. Studenten die de interventie aangeboden 
kregen haalden significant meer studiepunten en vielen 6 procentpunt minder vaak uit.   
 
Izaak heeft niet alleen gekeken naar de resultaten, maar ook hoe het is uitgevoerd. Hij heeft met 
de loopbaancoaches van de opleidingen gekeken of er al soortgelijke dingen gedaan werden. De 
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studenten schreven gemiddeld 1100 woorden, bij de Erasmus universiteit was dit 3000. 
Hoeveelheid schrijven hangt samen met hoeveel het helpt (voor mbo kan het dus lastiger zijn). 
70% van de studenten zei dat ze het serieus hadden gedaan, maar 30% dus niet! Terwijl bij de 
Erasmus Universiteit 90% van de studenten dit zei. Je hebt dus niet alleen modelstudenten nodig 
om dit werkbaar te kunnen maken.  
 
De interventie van Izaak was digitaal. Er is ook een analoge versie gemaakt in samenwerking met 
de Hogeschool Utrecht. Je moet dit veilig en voor jezelf kunnen doen. Er komt nog 
vervolgonderzoek hoe in een later proces de docent en klas verder kunnen helpen. Izaak is ook aan 
het verkennen of de opdracht onderdeel kan worden van de Studiekeuzecheck. 
 
Studenten kwamen vanuit havo of mbo. Jongens schreven relatief minder, maar hadden alsnog 
effect, omdat ze gestimuleerd werden te schrijven.   
 
 
Terugkoppeling subgroepen 
 
Uit de terugkoppeling van de subgroepen kwam o.a. naar voren dat het belang van generieke 
vaardigheden voor leerling- en studentsucces erkent werd, dat zij onder de indruk waren van de 
onderzoeken over mogelijke interventies en dat er behoefte is om generieke vaardigheden verder 
op te pakken als OPeRA netwerk.    
 


