
  

 

 

 
 
Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 5 vwo 

 

 

Oldenzaal, 6 september 2021  

 

 

Betreft: informatie vak ANW in 5 vwo 

  

  

Beste leerlingen van 5 vwo, beste ouders/verzorgers, 

 

In 5 vwo volgen leerlingen het vak Algemene Natuurwetenschappen. In deze brief wordt het hoe 

en waarom van dit vak uitgelegd. 

Binnen het vak Algemene Natuurwetenschappen werken we aan de Algemene Wetenschappelijke 

Ontwikkeling van leerlingen, vandaar dat we het in de volksmond AWO noemen. Leerlingen op het 

vwo worden voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs aan de universiteit. Bij dit vak willen we 

de leerlingen een beter beeld geven van het wetenschappelijk onderwijs dat hen op de universiteit 

te wachten staat en hen daar beter op voorbereiden via het aanleren van specifieke vaardigheden 

en het ontwikkelen van een ‘wetenschappelijke houding’. Wij als docenten merken dat er vaak veel 

meer mogelijkheden, contexten en ideeën zijn om dit bij te brengen, en dat het soms lastig is recht 

te doen aan de verschillende interesses en achtergronden van de leerlingen.  

 

 

Rooster 

Om flexibel in te kunnen spelen op de keuzes van leerlingen hebben we flexibiliteit in het rooster 

nodig. Voor de 5vwo-leerlingen betekent dit concreet dat zij met hun klas 1 uur per week op een 

vast moment ingeroosterd zijn en dat hun 2e uur van de week voor dit vak op 1 van de 3 

mogelijke flexuren zal plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat leerlingen de ene week les 

hebben op maandag het 3e uur en vrijdag het 8e , en de andere week op maandag het 3e uur en 

woensdag het 4e. Leerlingen moeten dus de drie flexibele uren vrijhouden (d.w.z.: er kunnen geen 

structurele activiteiten buiten school gepland worden). Per module wordt steeds duidelijk 

gecommuniceerd op welke uren de leerling verwacht wordt. De leerling heeft zelf de 

verantwoordelijkheid dit in zijn planning op te nemen. De leerlingen is tijdens een introductieles 

uitgelegd hoe zij het detailrooster, dat in Teams te vinden is, te lezen is. Bij vragen of 

onduidelijkheden kunnen leerlingen altijd bij ons terecht. 

 

 

Cijfers en studiepunten 

Leerlingen volgen modules. Elke module heeft een aantal leerdoelen die geformuleerd zijn in een 

rubriek. De ene module kan afgesloten worden met een toets, een andere met een 

groepsdiscussie. Bij een toets staat de geleerde kennis centraal, terwijl bij een groepsdiscussie er 

naast kennis ook een aantoonbare positieve werkhouding getoond moet worden. Bij elke module is 

steeds van tevoren duidelijk waar de leerling aan moet voldoen, en de leerling krijgt daar ook 

feedback op. Als een module succesvol is afgerond krijgt hij/zij de studiepunten, anders niet. Voor 

succesvol afronden moet steeds aan alle criteria voldaan worden. Mocht een leerling op een 

bepaald leerdoel nog niet zo ver zijn als wij willen, geven wij feedback en heeft de leerling de 

mogelijkheid om werk te verbeteren om zo alsnog de studiepunten te halen.  

Het aantal toegekende studiepunten per module wordt gebaseerd op wetenschappelijke relevantie 

en arbeidsintensiteit. Aan het einde van het jaar moet een leerling voor een 6 op de eindlijst, 60 

punten hebben behaald. Het PTA laat duidelijk zien welk aantal punten nodig is voor welk cijfer.  

 

 



 

 

 

Eigen modules 

De leerling heeft in elke periode de mogelijkheid om (zelfstandig of samen met andere 

geïnteresseerde leerlingen) een eigen module te bedenken. Daarvoor stelt de leerling op wat hij/zij 

wil doen en beargumenteert de leerling wat het doel van zijn/haar bedachte module is. Dit moeten 

leerdoelen zijn die nadrukkelijk verdiepend of verbredend zijn (bijvoorbeeld gericht op de latere 

vervolgopleiding) of bijdragen aan de wetenschappelijke vaardigheden. Activiteiten die in de 

planning en leerstof van reguliere vakken thuishoren passen hier (meestal) niet in. Wij, als 

docenten, kijken per voorstel of we ons erin kunnen vinden en maken dan samen met de leerlingen 

een plan om deze eigen invulling vorm te geven. Als een leerling het vak met een 9 of 10 wil 

afsluiten moet de leerling, naast het aantal punten voor een 8, ook 1 of twee eigen modules 

hebben afgerond. Op die manier willen wij deze leerlingen nog meer aansporen om echt de regie te 

nemen over hun leerproces.  

 

 

Eigen verantwoordelijkheid 

Met keuzemogelijkheid komt ook verantwoordelijkheid. Wij denken dat onze leerlingen dat 

aankunnen en als docenten zullen wij dit ook begeleiden. Wij gaan zoveel mogelijk een 

gepersonaliseerde aanpak toepassen op de leerlingen, maar daar is wel een constructieve houding 

van de leerlingen voor nodig. Dat houdt in dat lessen waar je zelf voor gekozen hebt, voorbereid 

worden zoals geïnstrueerd. Wij denken dat we de leerlingen een mooie mogelijkheid geven invloed 

te hebben op wat ze op school mogen doen, en we hopen dat ze deze kans grijpen.  

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de mentoren,   
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