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De Nederlandse universiteiten willen academische vorming nadrukkelijker op de onderwijsagenda 
plaatsen. Daarom organiseerde de VSNU op 27 juni 2012 een (bestuurlijke) expertmeeting met als 
onderwerp Academische Vorming.  
 
De bijeenkomst bestond uit drie onderdelen: 

1) Een relatief korte plenaire bespreking om een werkdefinitie af te spreken  

2) Een sterkte/zwakte analyse van de verschillende aspecten van academische vorming.  

3) Een mogelijke ‘agenda’  voor het bevorderen van academische vorming in Nederland. 

 

Als belangrijkste conclusie van de dag, en input voor voortgang van dit project in VSNU verband, kan 

worden gezien dat universiteiten er veel aan zouden hebben om ervaringen rond de versterking van 

academische vorming binnen hun instellingen met elkaar uit te wisselen en te bediscussiëren. Wat 

werkt nu het beste voor verschillende groepen studenten, vakken of disciplines?  

 

De VSNU kan het belang van academische vorming binnen, maar ook buiten de eigen kring goed 

over het voetlicht brengen. Op deze wijze kan er gezamenlijk aan een versterking van de positie van 

academische vorming worden gewerkt. Dat kost tijd en vasthoudendheid.  

 

Verder kan de VSNU: 

 netwerken creëren waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. 

 elkaar interviewen (live of opgenomen) wat academische vorming is; niet alleen gericht op 

docenten, maar ook studenten; 

 bestaande documenten (per discipline/fase) over academische vorming verzamelen en 

verspreiden; 

 het verspreiden van best practices via seminars, ronde tafels en/of kleinschalige focusgroepen; 

 stimuleren van onderzoek naar het wetenschappelijk onderwijs.  

 

De bijeenkomst werd afgetrapt door voorzitter van de VSNU Sijbolt Noorda met een uiteenzetting 

van een werkdefinitie van academische vorming. Deze werkdefinitie van academische vorming werd 

gepresenteerd als bestaande uit vier aspecten: 

•  academische vaardigheden  

•  wetenschappelijke integriteit 

•  ethische professionaliteit  

•  (wereld)burgerschap  

 

Een universiteit is, als ze goed is, erop ingericht dat alumni/ae deze vier leerdoelen alle hebben 

bereikt, via het curriculum (impliciet en expliciet) en de leerpraktijk, via het studium generale, 

studenteninitiatieven en organisaties, en niet in de laatste plaats, de expliciete cultuur. Zodoende zijn 

ze voorbereid op de brede variëteit van academische beroepsuitoefening, waaronder de 

wetenschapsbeoefening. 

 



Programmaonderdeel II 

Tafel 1: Academische vaardigheden  

De discussie start met een verkenning van hoe studenten het beste kennis-filosofische vragen en 

perspectieven bijgebracht kan worden. Studenten willen met name weten hoe iets werkt, maar door 

hun academische studie worden ze juist bewust gemaakt van de onzekerheden die het beoefenen van 

wetenschap met zich meebrengt. Een van de belangrijkste academische vaardigheden is dan ook dat 

studenten worden opgeleid in het logisch en kritisch denken waardoor zij de ‘epistemische 

verantwoordelijkheid’, die wetenschapsbeoefening vraagt, kunnen dragen.  Dit brengt didactisch 

complexe vragen met zich mee.  

Gesuggereerd wordt om in te spelen op de verschillende leerjaren van een student. Daarnaast is het 

belangrijk om te bepalen hoe academische vorming het beste geoperationaliseerd kan worden. Dit 

kan bijvoorbeeld door studenten een brede leeromgeving aan te bieden. De university colleges, waar 

de programma’s voor de bachelor breed zijn vormgegeven, worden genoemd als een goed voorbeeld.  

Een andere effectieve methode is het institutionaliseren van het leren van academische vaardigheden. 

De Vrije Universiteit heeft in alle bachelorprogramma’s een academische kern opgenomen. Dit 

curriculumonderdeel, met een omvang van 30 studiepunten, zorgt ervoor dat studenten een solide 

basis vormen op het gebied van wijsbegeerte, kritisch denken en het toepassen van wetenschappelijke 

methodes, maar biedt ze ook enige keuzevrijheid in de te volgen vakken.   

Ook honours programma’s en graduate schools zijn voedzame bodems voor het uitwerken van 

succesvolle initiatieven voor het bewust bijbrengen van academische vaardigheden bij studenten. In 

het honours programma van de TU Delft worden studenten uitgedaagd om engineering in een breder 

perspectief te plaatsen. Ook nóg later in het opleidingstraject is ondersteuning bij het ontwikkelen 

van een denkkader om zelfstandig onderzoeksresultaten op waarde te schatten en te contextualiseren 

gewenst. De Jonge Akademie stimuleert startende promovendi door bijvoorbeeld trainingen aan te 

bieden. 

Concrete vervolgvragen, die richting kunnen geven aan een agenda voor het nader operationaliseren 

van academische vaardigheden:  

1. Wat is de beste manier om een deel van de de verantwoordelijkheid voor het leren van 

academische vaardigheden bij de student te leggen, waarin reflectie op het 

wetenschapsproces wordt aangemoedigd, zonder dat dit te ‘flauw’ wordt? Is het bijhouden 

van een academische vaardigheden portfolio hierin denkbaar? 

 

2. Het doceren van academische vaardigheden moet een basisvaardigheid zijn van alle 

docenten. Op wat voor verschillende manieren kan de professionalisering van het doceren en 

toetsen van academische vaardigheden worden gestimuleerd?  

 

3. Welke timing is effectief in het doceren van academische vaardigheden? Wat is bekend uit 

onderzoeken hierover?  



Tafel 2: Wetenschappelijke Integriteit 

Academische vorming is alles wat noodzakelijk ieder die academicus wordt dient te bezitten. Dat zijn 

volgens deze discussietafel de volgende competenties: 

 Kritisch redeneren 

 Kennis van de geschiedenis van de wetenschap/het vakgebied 

 Formele en informele logica (drogredenen kunnen onderkennen) 

 Kennis van de filosofie van de wetenschap/het vakgebied 

 Numerieke vaardigheden 

 Verbale vaardigheden 

 Reflectie op het wetenschapsgebied en de plaats van deze kennis in de samenleving 

 

Sommige van deze zaken dienen in algemene cursussen voor alle studenten te worden bestudeerd, 

andere in discipline gebonden cursussen. Deze competenties samen leiden tot een kritische, 

academische houding bij elke student. In veel (alle?) universiteiten zijn deze competenties het doel 

van een curriculair onderdeel academische vorming (of onder een andere naam). 

Als onder integriteit wordt verstaan ‘niet sjoemelen, niet liegen, niet pikken’ is dat strikt genomen 

geen competentie die bij academische vorming wordt aangeleerd, ethische kwesties wel. Expliciete 

aandacht voor integer onderzoeksgedrag wordt meer vereist in latere fasen van de opleiding, in het 

bijzonder de onderzoeksmaster en promotieonderzoek. In eerdere fasen is aandacht voor zelfstandig 

redeneren (en dus niet plagiëren van internet) belangrijker. Deelnemers pleiten voor een zwaarder 

curriculum, waarin meer tijd aan deze zaken wordt besteed. 

Tafel 3: Ethische professionaliteit 

 

Allereerst is het wenselijk om een (werk)definitie van ‘ethiek’ vast te stellen, namelijk: een set van 

vooraf afgesproken waarden en normen die het handelen van een individu beïnvloedt. Normen en 

waarden waarop je je als persoon oriënteert. Idealen die je wilt bereiken. Een groot aantal beroepen 

beschikt over een set van normen in de vorm van beroepscodes en/of het afleggen van een eed 

(doctors, advocaten, etc). Het benoemen van regels en normen is echter niet voldoende. Normativiteit 

is makkelijk. Het gaat vooral om de waarden achter de normen. Waartoe dienen de normen? Ook 

daar moeten studenten over nagedacht hebben. Wat uiteindelijk telt is concreet gedrag: een “houding 

van voortreffelijkheid”. Deze houding verwerft iemand geleidelijk en gedurende het gehele leven.  

Hoe leer je een houding van voortreffelijkheid? Voornamelijk van anderen: instrument leren 

bespelen, topsporter worden, e.d. Het gaat hierbij vooral om het zoeken naar gebeurtenissen waar het 

goed gaat, in plaats van waar het slecht.1  

 

Samengevat, kernelementen van het begrip ethische professional zijn: 

1. Normativiteit: Geneeskundige leggen eed e.d. af; 

2. Waarde oriëntatie: de normen begrijpen, snappen waarom je die regels nodig hebt; 

                                                           
1 Zie ook: http://www.thomasmore.nl/documenten/oratie_wilderkse.pdf 

http://www.thomasmore.nl/documenten/oratie_wilderkse.pdf


3. Ontwikkeling houding van voortreffelijkheid. Moet vooral worden voorgedaan. Leermeesters. 

 

De huidige ontwikkeling waarbij curricula worden verengd naar het aanleren van competenties is dus 

zorgelijk. Er is extra aandacht voor academische vorming nodig. Waaruit zou die aandacht moeten 

bestaan?  

Dergelijke ethische dilemma’s kunnen studenten goed in praktische, concrete vorm worden 

voorgehouden. Maak deze thema’s bespreekbaar. Ethiek wordt niet expliciet gedoceerd, maar 

impliciet. Niet als een apart vak, maar over vakken heen, als een rode draad in het curriculum, of als 

een terugkerend onderdeel van projecten. Dat stelt wel hoge eisen aan docenten. Om deze reden 

organiseert de RU een programma: academische vorming voor hoogleraren. 

Er zijn ook andere vormen om ethische dilemma’s te behandelen, bijvoorbeeld via multimedia. 

Voorbeeld hiervan is een website met honderden videoclips, waarbij de student na elke clip een keuze 

maakt voor een volgende clip, een eigen verhaallijn creëert, en geconfronteerd worden met de 

gevolgen van hun keuzes.  

 

Tafel 4: Wereldburgerschap 

 

Het aanleren van goed (wereld)burgerschap zit in de verwerving van kennis, houding en 

vaardigheden. Aan het expliciet maken ervan binnen het onderwijs kleeft een risico van moreel 

imperialisme, hoe geef je dit  het beste vorm? Waar heb je het over?  

Opgepast moet worden dat de burgerschap ontwikkeling niet te top-down wordt georganiseerd. De 

meeste ‘vonken’ worden aangewakkerd tijdens college, door een inspirerende docent. Geef de 

studenten ruimte voor ontwikkeling buiten de collegezaal; studieverenigingen, universiteitsraad, 

vrijwilligerswerk etc. De universiteit dient te fungeren als oefenplaats. Het zal vooral moeten draaien 

om de beschikbaarheid van een palet aan mogelijkheden voor de student, naast de impliciete 

aanwezigheid van het onderwerp binnen het reguliere onderwijs. Daar waar het onderwerp 

thematisch wordt geëxpliciteerd zal het belangrijk zijn de lesstof of format te relateren aan de inhoud 

van de studie. Het ontwikkelen van bredere bachelor opleidingen kan helpen bij het ontwikkelen van 

interdisciplinair inzicht. Een diverse studentenpopulatie is van belang bij de voorbereiding van de 

student op het functioneren in de maatschappij. Ook het aanleren van interculturele communicatie 

vaardigheden, opgedaan in de international classroom en bij buitenlandervaring wordt genoemd als 

belangrijke factor in het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

Voorbeelden: 

Eindhoven: Aandacht voor maatschappelijke context in technische opleidingen. Nieuwe bachelor 

indeling. Helft punten disciplinair, rest omgevingsgericht. Vooral bedoeld om studenten te leren met 

de omgeving van technische wetenschappen om te gaan. Wat is de positie van de ingenieur in de 

samenleving? Ethiek, techniekgeschiedenis. 

 

Roosevelt Academy: Project Going Glocal, waarbinnen het onderwijs op het gebied van 

wereldburgerschap wil versterken. Een kleine groep geselecteerde studenten voert een onderzoek uit 

over de invloed van globalisering op lokale schaal, in het buitenland.   



Programmaonderdeel III 

Tafel 1: Landelijke activiteit 

Verschillende aspecten blijken belangrijk te zijn in het vestigen van de aandacht op academische 

vorming binnen universiteiten. Een van deze aspecten is het leren van elkaar. Universiteiten blijken 

weinig aan kennisuitwisseling te doen op dit onderwerp. De VSNU zou bij uitstel een platform 

kunnen zijn waarbinnen uitwisseling van ervaringen kan worden gefaciliteerd. Naast inzet vanuit de 

instellingen zelf, waarbij het expliciet maken van academische vorming en het bespreken van 

methoden waarop dit kan worden versterkt belangrijke punten zijn, zijn gesprekken tussen 

instellingen van groot belang. De uitwisseling van ervaringen op kleine schaal tijdens deze 

expertmeeting werd als zeer waardevol ervaren. 

Een landelijke activiteit zou een goede start zijn. Besproken is hoe een dergelijke activiteit vorm zou 

moeten krijgen.  

Doelen: 

o Delen van methoden om academische vorming explicieter te maken 

o Ontwikkelen plannen, landelijk of disciplinair 

o Onder de aandacht van de media en Den Haag brengen 

o Gedeeld eigenaarschap tonen 

 

Middelen: 

 Organiseer een uitwisselingsdag 

 Laat een aantal belangrijke spelers best practices presenteren 

 Kleinere discussiegroepen om dieper op onderwerpen in te gaan 

 Organiseer rondes waarin disciplines hun eigen  specifieke uitdagingen kunnen bespreken 

 Zorg ook voor discipline overstijgende groepen (in een tweede ronde?)  

 Zorg voor gemengde groepen. Bestuurders, opleidingsdirecteuren, docenten, studenten 

 

Tafel 2: Visies/acties 

Idee is in VSNU verband af te spreken bij de opening van het academische jaar de missie van de 

universiteit, studenten opleiden tot academische gevormde wereldburgers, te benadrukken en niet 

zoals gebruikelijk het beleid en de middelen. Ook kan worden ingezet op het verleggen van de 

aandacht van toetsbare zaken, zoals rendementen, contacturen, naar niet toetsbare zaken, zoals het 

academisch klimaat en de maatschappelijke verantwoordelijkheid. ‘Good practices’ van de 

academische vorming kunnen worden gepubliceerd op de website van de VSNU, nadat ze door 

werkgroepen uit de universiteiten zijn opgesteld.  

De opleidingen moeten meer verschil gaan maken tussen actieve en passieve kennisverwerving. 

Daarbij mag de digitale cultuur worden omarmd; afzetten daartegen is niet productief. Herstel goede 

oude gewoonten, maar ga niet terug in de tijd. 



In ieder geval moet academische vorming worden gepresenteerd als essentieel voor de opleidingen 

aan universiteiten, niet als een extra hobby voor bevlogenen. Laten de universiteiten dat met meer 

zelfvertrouwen uitstralen. ‘Organiseer een Festival van de Herleving van de Academische Cultuur’.  

 

 

Tafel 3: Condities 

 

Hoofdvraag is hoe we landelijk meer aandacht kunnen besteden aan academische vorming. Met 

welke doelen en middelen? Wat zijn belemmeringen en wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden? 

Zien wij beperkingen in bestaande randvoorwaarden? 

 

Academische vorming moet in de genen en haarvaten van de universiteit zitten. Het is goed om te 

bedenken wat per discipline en per fase (bachelor, master PhD) nodig is aan academische vorming. 

Dat moet goed gedocumenteerd worden. Een goede beschrijving van academische vorming2 is echter 

niet voldoende. Vaak moet de stap van papier naar integrale uitvoering nog genomen worden. De 

student moet z’n bagage qua academische vorming opbouwen, bijvoorbeeld in een portfolio. Vanaf 

dag 1 is de student een “young” professional, met het perspectief dat hij/zij later een 

verantwoordelijke baan heeft; toetreedt tot de beroepsgroep. Vergelijkbaar met klinisch lijnonderwijs 

bij Geneeskunde. Er moeten elementen van academische vorming terugkomen in de scriptie of 

afstudeertraject.  

 

Niet iedere docent is even sterk in het verweven van de verschillende aspecten van academische 

vorming binnen zijn/haar cursus. Toch gaat het om de rode draad in een curriculum en hebben 

docenten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het stimuleren van academische vorming 

van hun studenten. Ontdek waar de sterke punten van iedere docent ligt in het licht van de 

academische vorming. En maak daar gebruik van. Het is aan de opleidingsdirecteuren om deze 

verwevenheid met de betrokken docenten te realiseren. In professionaliseringstrajecten en 

leergangen onderwijskundig leiderschap zou dit onderdeel ook naar voren kunnen komen.  

  

                                                           
2
 Zoals de Meijers criteria http://www.jointquality.nl/content/descriptors/ACNLweb.pdf 

http://www.jointquality.nl/content/descriptors/ACNLweb.pdf
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