
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kun jij goed zelfstandig leren? 

 

Atheneum-brugklas 
 



 

 

 

Herken jij jezelf in de vragen op de vorige bladzijde en heb jij een  

vwo-advies, dan ben je welkom in onze atheneum-brugklas. 

 

In deze klas spelen we in op jouw 

leergierigheid en dagen we je vanaf 

de eerste schooldag uit om méér te 

willen!  

Dat doen we onder andere door je 

Academische Vaardigheden (AV) 

aan te leren op een leuke manier. 

Tijdens ieder blok van acht weken 

werk je voor één vak aan een 

project (AV-blok).  

Het gaat daarbij om meer vrije, breed opgezette opdrachten, om nieuwsgierigheid, 

om nadenken en verbinden, om gastdocenten in de klas of excursies buiten de 

school. Je verwerkt de leerstof op een heel andere manier en verrijkt je eigen 

denken.  

Er zijn gedurende het schooljaar vijf van dit soort projecten, steeds gekoppeld aan 

één of meerdere vakken. Doordat je op een leuke manier vaardigheden en kennis 

leert helpt dit je voorbereiden op de wetenschap (vwo staat niet voor niets voor 

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs).  

De projecten vallen voor 

een deel onder de lestijd 

van een vak, zodat de 

reguliere leerstof vervol-

gens in grotere eenheden 

verwerkt kan worden. 

In de tweede klas gaan we 

verder bij andere vakken 

met nieuwe Academische 

Blokken. 

 

 AV-blokken 

 



 

Academische Vaardigheden zijn nodig om succesvol te zijn in de academische 

wereld van de universiteit.  

Naast het leren van alles wat je moet weten om een vwo-diploma te behalen en 

naast alle extra dingen die je daar nog bij kunt leren en doen in onze voor 

iedereen unieke bovenbouw (VWO Uniek), is het belangrijk dat je ook de 

vaardigheden hebt om een studie 

goed af te ronden. Vaardigheden 

zoals onderzoeken, analyseren en 

synthetiseren (verbanden leggen). 

Vaardigheden die leiden tot de 

creatie van iets nieuws: een 

nieuwe onderzoeksvraag, een 

mogelijke oplossing of een inzicht 

dat bijdraagt tot een verklaring 

(hoeft dus niet dé verklaring te 

zijn!).  

Er wordt een beroep gedaan op je 

eigen creativiteit, op je vermogen bij alles vragen te stellen. Je wordt 

intellectueel uitgedaagd en ervaart dat er meer dan één verklaring is voor veel 

verschijnselen. 

 

 

 

 

 

  

 Doel: Academische vaardigheden 
 

Bezoek aan Naturalis 



 

 

 

 

Omdat de Engelse taal heel belangrijk is in 

de (Academische) Wereld bieden we op het 

Vlietland College versterkt Engels aan. 

Vanaf klas 2 is er de mogelijkheid je in te 

schrijven voor de lessen die uiteindelijk 

leiden tot het CAE-examen (Certificate 

Advanced English).  

In de atheneum-brugklas is er naast de 

gewone lessen Engels al een les Cambridge 

Engels in het onderwijsprogramma 

opgenomen. 

 

 

 Homogene atheneum-brugklas  

(voor leerlingen met een vwo-(plaatsings)-advies). 

 

 Academische Blokken waarin op uitdagende manier expliciet aandacht 

wordt besteed aan de Academische Vaardigheden (AV). 

 

 Cambridge Engels. 

 

 …en ook alle andere voordelen van de brugklas op het Vlietland College: 

goede lessen, betrokken docenten, een intensief samenwerkend 

brugklasteam, een intensief mentoraat, snel integreren dankzij een 

brugklaskamp, een brugklasproject, en nog veel meer. 

 
Op de Open Dag op zaterdag 14 januari 2017 kun je een voorbeeldlesje 

volgen over Academische Vaardigheden.  

 

Meer informatie over de atheneum-brugklas en ons vwo op dinsdag 

17 januari 2017 tijdens onze infoavond (aanvang 19.30 uur) en 
 

uiteraard ook op: http://www.vlietlandcollege.nl bij brugklas Atheneum. 

 

 

 

Cambridge Engels 

De atheneum brugklas op het VLC 
 

http://www.vlietlandcollege.nl/

