
Werkcolleges 
Academische 
Vaardigheden
Aan de slag met je profielwerkstuk!



De overstap van vwo naar universiteit gaat 
vaak niet zonder slag of stoot: lange artikelen 
lezen met ingewikkeld taalgebruik en het 
schrijven in een wetenschappelijke stijl leer je 
niet vanzelf. Daarom helpt het Radboud 
Pre-University College of Society je al tijdens 
het vwo met het ontwikkelen van jouw 
onderzoeksvaardigheden tijdens 
de werkcolleges Academische Vaardigheden. 
In deze werkcolleges krijg je uitleg over hoe je 
een onderzoek opzet, uitvoert en erover 
rapporteert.

Profielwerkstuk
Onder begeleiding van twee docenten ga je in de werkcolleges 
Academische Vaardigheden aan de slag met opdrachten om 
jouw profielwerkstuk als een echte wetenschapper aan te pakken. Je 
leert hoe je een onderzoeksvraag kunt formuleren en afbakenen, 
waar je literatuur kunt vinden en hoe je opbouwende feedback kunt 
geven op elkaars opdrachten.

Wat is een werkcollege?
Aan de universiteit worden naast hoorcolleges ook werkcolleges 
gegeven voor groepen van ongeveer 30 studenten. In zo’n 
werkcollege werken studenten aan opdrachten onder begeleiding 
van een docent. Ook de werkcolleges Academische Vaardigheden 
zullen in het teken staan van het actief werken aan opdrachten om 
jouw onderzoeksproject of profielwerkstuk als een echte 
wetenschapper aan te pakken. Je krijgt kritische feedback op je eigen 
werk en geeft ook feedback op het werk van andere scholieren. 

Drie werkcolleges
Er worden in totaal drie werkcolleges aangeboden van 2,5 uur. Het 
beste resultaat krijg je door aan alle drie de werkcolleges deel te 
nemen, maar je kunt ook een los werkcollege volgen. Wanneer je 
hebt deelgenomen aan alle drie de werkcolleges ontvang je een 
certificaat van deelname. 

• Werkcollege 1 - Je onderzoek voorbereiden
• Werkcollege 2 - Antwoorden zoeken en vinden in bronnen
• Werkcollege 3 - Schrijven en structureren

Ervaring
De werkcolleges worden als erg nuttig ervaren door leerlingen en ze 
kunnen de informatie, tips en voorbeelden uit de colleges toepassen 
in hun eigen onderzoek. Zo omschrijft een deelnemer:
"Ik vond het fijn dat we duidelijk uitgelegd kregen wat voor soort 
onderzoeksvragen er zijn en hoe je die afbakent. Ook de 
samenwerkingsopdrachten waren handig: zo kreeg je van 
verschillende mensen feedback op jouw onderzoeksvraag en ideeën 
om je onderzoeksvraag te verbeteren." 

Informatie en aanmelden
Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier vind 
je op www.ru.nl/society/aav
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Kijk op www.ru.nl/pucsociety/ voor meer informatie 
of neem contact op via pucofsociety@ru.nl
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