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Voorwoord

Voorwoord
Voor onze studenten is het ontwikkelen van transferable skills bijzonder belangrijk, omdat
de meesten van hen na hun afstuderen hun weg moeten zien te vinden op de arbeidsmarkt
voor breed opgeleide academici. We weten dat onze alumni in een grote verscheidenheid
aan functies terechtkomen. Daarom is het belangrijk dat ze tijdens hun opleiding niet alleen
discipline-specifieke vaardigheden leren maar ook vaardigheden als overtuigen, samenwerken
en oordeelsvorming ontwikkelen. Studenten hebben echter niet altijd in de gaten welke breed
inzetbare vaardigheden ze ontwikkelen tijdens hun opleiding. Dat maakt dat zij zichzelf soms
ook niet op de arbeidsmarkt profileren met deze vaardigheden. Ook komt het voor dat er in
opleidingen geen expliciete en systematische aandacht is voor bepaalde vaardigheden.
Om opleidingen en docenten te stimuleren activerende werkvormen voor de ontwikkeling
van academische en professionele vaardigheden in te zetten en, waar nodig, leerlijnen te
ontwikkelen, is deze handreiking gemaakt. Deze handreiking is tot stand gekomen dankzij de
Werkgroep Transferable Skills, waarin docenten van onze faculteit hun onderwijservaringen
hebben gedeeld, en samen met onze onderwijskundige adviseur, Marlous Dekker, hebben
nagedacht over de vraag welke vaardigheden voor studenten in de geesteswetenschappen
essentieel zijn. We willen de leden van de werkgroep bedanken voor hun bijdrage en we
hopen dat u als lezer ook uw tips en ervaringen wilt blijven delen met collega’s. Samen zorgen
we ervoor dat het onderwijs aan onze faculteit toonaangevend blijft.
Dank voor uw belangstelling en veel inspiratie gewenst!
Mirjam de Baar,
vice-decaan en portefeuillehouder masteronderwijs
Egbert Fortuin,
vice-decaan en portefeuillehouder bacheloronderwijs
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Hoofdstuk 1

1. Inleiding
Om studenten goed te blijven voorbereiden op hun

verstaan onder deze vaardigheden, daar heeft een

toekomst, op de arbeidsmarkt, is het belangrijk om in

groep docenten van verschillende opleidingen zich

cursussen en in de curricula expliciet en systematisch

in 2017-2018 over gebogen. In samenwerking met

aandacht te besteden aan de ontwikkeling van

onderwijskundig adviseurs is aan het veelomvattende

transferable skills.1 Er is op verschillende manieren

begrip ‘transferable skills’ een concrete invulling

aandacht voor arbeidsmarktvoorbereiding,

gegeven voor docenten van de Faculteit der

bijvoorbeeld in het kader van het Humanities Career

Geesteswetenschappen.

Event. Dit document zoomt specifiek in op de
verwerving van transferable skills in het curriculaire

In deze handreiking vindt u een beknopt model

onderwijs.

voor transferable skills, een beschrijving van de
transferable skills die als ‘kern’ voor alle studenten

Studenten ontwikkelen transferable skills door er

geesteswetenschappen relevant zijn, en voorbeelden

actief mee aan de slag te gaan en er feedback op te

van leerdoelen en werkvormen. Dit alles heeft als doel

krijgen van anderen én er zelf op te reflecteren. Het

u handvatten te geven bij het opzetten en ontwikkelen

verwerven van transferable skills is onlosmakelijk

van uw onderwijs en het nader expliciteren van skills

verbonden met het verwerven van inhoudelijke

daarin.

kennis; studenten leren vaardigheden in de context
van de vakdiscipline. Daarom is het belangrijk om
het leren van vaardigheden in te bedden in het
curriculum.
In het onderwijs bij de Faculteit der
Geesteswetenschappen is al aandacht voor de
verwerving van vaardigheden, maar het is voor
studenten niet altijd duidelijk welke vaardigheden ze
ontwikkelen en wat de relevantie ervan is voor hun
toekomst. Door dit explicieter te maken, kunnen we
studenten actiever en bewuster vaardigheden laten
verwerven. Daarom focussen we in deze handreiking
op het expliciteren van transferable skills.
Welke transferable skills bij uitstek relevant zijn voor
studenten geesteswetenschappen, en wat we precies
1

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Facultair Strategisch Plan 2016 – 2021, december 2015.
Universiteit Leiden, Onderwijsvisie: Learning@LeidenUniversity, najaar 2016.
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2. Transferable skills – wat 		
betekent dit voor mijn 				
onderwijs?
In dit hoofdstuk wordt eerst aandacht besteed aan

A set of achievements – skills, understanding and

de oorsprong van arbeidsmarktvoorbereiding en

personal attributes – that make individuals more

transferable skills. Ook de positionering van 21st

likely to gain employment and be successful in their

century skills en academische vaardigheden komen

chosen occupations, which benefits themselves, the

aan bod, gevolgd door een overzicht van onderzoek

workforce, the community and the economy.

onder afgestudeerde geesteswetenschappers en
transferable skills die zij belangrijk achten.

In Nederland staat de aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt al van oudsher op de agenda. De

2.1 Arbeidsmarktvoorbereiding en
transferable skills

overheid heeft altijd een goede samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven gestimuleerd. Werkgevers
en onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs

De Universiteit Leiden wil, onder andere vanwege

zoeken naar een match tussen de steeds veranderende

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, aandacht

vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt en de

besteden aan transferable skills:

in het onderwijs aangeleerde vaardigheden (SBB,

“De functies die onze afgestudeerden in de

2017). Aansluiting op de arbeidsmarkt is binnen

toekomst gaan vervullen, moeten veelal nog

het academisch onderwijs een beperkt bruikbare

gecreëerd worden. De arbeidsmarkt waarvoor

term. Verreweg de meeste universitaire opleidingen

we studenten opleiden, is steeds dynamischer en

leiden namelijk niet op voor één beroep of zelfs voor

stelt daarom andere eisen aan de afgestudeerde

één sector. Een belangrijk doel van de universitaire

dan voorheen. Er klinkt een luide roep om

opleidingen is om studenten vaardigheden bij te

21ste-eeuwse vaardigheden en om transferable

brengen die zij in allerlei beroepen en sectoren

skills als samenwerking, communicatie en

kunnen inzetten (VSNU, 2015).

ondernemerschap. Tegelijkertijd verwacht de

2.2 Transferable skills in het hoger
onderwijs: 3 domeinen

arbeidsmarkt dat wij studenten opleiden die
kritisch denken en complexe problemen op een
grondige en wetenschappelijke wijze kunnen
oplossen.”(Universiteit Leiden, 2017)

Er zijn verschillende modellen van transferable skills
in omloop. Dit zijn vaak aanzienlijke lijsten met

De Higher Education Academy monitort het

vaardigheden, met als doel een alomvattend model

debat rond transferable skills actief en erkent de

van met elkaar samenhangende vaardigheden te

complexiteit van arbeidsmarktvoorbereiding. Op

construeren, zodat studenten – indien daarin opgeleid

basis van het meest recente literatuuronderzoek

en getraind - goed voorbereid de arbeidsmarkt

proberen ze met de volgende brede definitie van

kunnen betreden. Er is echter geen theorievorming

arbeidsmarktvoorbereiding (Artess et al., 2017) alle

die kan leiden tot een algemeen theoretisch kader

perspectieven in te sluiten:

voor transferable skills (Burke et al., 2005). Daarbij
7

2.3 Academische vaardigheden
geïntegreerd in transferable skills

wordt deze term vaak in één adem met een ander
begrip genoemd: 21st century skills. Een term die
ook terug te vinden is in de onderwijsvisie van de
Universiteit Leiden.

De Dublin-descriptoren van de NVAO beschrijven de
eindtermen voor de studies aan universiteiten in Europa

De discussie over de invoering van 21st century skills

(zie bijlage 1). Deze descriptoren zijn richtinggevend

in het onderwijs wordt wereldwijd gevoerd vanuit

voor het uitwerken van transferable skills binnen het

de wijdverbreide veronderstelling dat de 21ste eeuw

onderwijs. Een deel van de Dublin-descriptoren heeft

een andere set vaardigheden van mensen vraagt

betrekking op academische vaardigheden; daarnaast

om efficiënt te kunnen functioneren. Het gaat dan

gebruiken sinds een aantal jaar alle bacheloropleidingen

onder meer om ICT- en communicatievaardigheden,

van de Faculteit der Geesteswetenschappen dezelfde

projectmatig werken en probleemoplossing. Het

set met eindtermen voor algemene academische

onderscheid tussen transferable skills en 21 -eeuwse

vaardigheden (zie bijlage 2):

vaardigheden is echter miniem; in publicaties over

1.

Elementaire onderzoeksvaardigheden

beide sets van vaardigheden worden steeds dezelfde

2.

Schriftelijke presentatievaardigheden

of vergelijkbare vaardigheden benoemd. Pellegrino en

3.

Mondelinge presentatievaardigheden

Hilton (2012) hebben op basis van een groot aantal

4.

Samenwerkings- en leervaardigheden

ste

interdisciplinaire studies ‘transferable skills in de 21st
century’ in drie domeinen gecategoriseerd:

Het beheersen van deze vaardigheden stelt studenten

1.

Cognitieve vaardigheden; zoals kritisch

in staat om tijdens hun studie vorderingen te maken.

denken, informatiegeletterdheid, redeneren en

Tevens bereidt het hen voor op een toekomst als

beargumenteren en innovatie.

academicus en draagt het bij aan hun eigen verdere

Intrapersoonlijke vaardigheden; zoals flexibiliteit,

kennisontwikkeling en die binnen hun studiegebied.

initiatief, waardering van diversiteit en

Deze academische vaardigheden zijn zowel binnen als

metacognitie.

buiten de wetenschap in te zetten, en maken daarmee

Interpersoonlijke vaardigheden; zoals

onderdeel uit van transferable skills.

2.

3.

communicatie, verantwoordelijkheid, en
conflictoplossing centraal.

Academische vaardigheden vormen een
integraal onderdeel van het onderwijs. Daarnaast

Uitgangspunt bij deze indeling is dat de ontwikkeling

biedt het Expertisecentrum Academische

binnen één van deze domeinen weer effect heeft op de

Vaardigheden van de faculteit (EAV) een

andere twee domeinen en ze dus nooit los van elkaar

aantal onderwijsmodules aan, gericht op de

kunnen worden gezien.

ontwikkeling van een aantal basisvaardigheden

Het model voor transferable skills voor de Faculteit

van beginnende bachelorstudenten: lezen en

der Geesteswetenschappen gaat uit van deze drie

schrijven van academische teksten, presenteren,

domeinen. In hoofdstuk 3 volgt een toelichting hierop.

bronnen beoordelen, plannen en andere algemene
studievaardigheden.2 Academische vaardigheden

2

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/geesteswetenschappen/faculteitsbureau/onderwijs-en-studentzaken/expertisecentrum-academische-vaardigheden.
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vormen een belangrijk onderdeel van het model

(<10%). Alumni van klassieke talen komen vaker

voor transferable skills voor de Faculteit der

dan andere alumni in het onderwijs terecht (ruim

Geesteswetenschappen.

40%). Deze gegevens wijzen erop dat per cluster van
opleidingen de focus mogelijk op andere transferable

2.4 Transferable skills
en afgestudeerde
geesteswetenschappers

skills dient te liggen.
Tijdens de opleiding is volgens de respondenten
veel aandacht geweest voor vakspecifieke kennis en

Om te bepalen welke transferable skills expliciet(er)

vaardigheden, analyseren en kritisch en onafhankelijk

aandacht moeten krijgen tijdens de opleidingen van

denken. Ook aan onderzoeksvaardigheden en

de Faculteit der Geesteswetenschappen, is het zinvol

schriftelijk communiceren is volgens hen in de

te kijken naar de functies waarin afgestudeerden

opleiding veel aandacht besteed. Echter, aan een

terechtkomen. Het Arbeidsmarktonderzoek Faculteit

groot aantal vaardigheden die alumni in hun werk

der Geesteswetenschappen, dat in 2016 is uitgevoerd,

gebruiken, is tijdens de opleiding volgens hen minder

biedt daarvoor aanknopingspunten. In dit onderzoek

aandacht besteed, zie grafiek 1. Dit geldt vooral

beantwoordden alumni die afstudeerden in 2012

voor samenwerken en organiseren, maar ook voor

t/m 2015 vragen over hun arbeidsmarktpositie, de

probleemoplosvaardigheden en creativiteit.

vaardigheden die zij nodig hebben in hun werk en in
hoeverre deze vaardigheden ook in de opleiding aan
bod zijn gekomen.
Op het moment van het onderzoek (2016) had 79%
van de alumni die meededen aan het onderzoek een
betaalde baan, waarvan 85% op academisch of hboniveau. De meeste van deze alumni (71%) had binnen
twee maanden na afstuderen al een betaalde baan.
Veelgenoemde taken die zij vervullen zijn schrijven,
redigeren en vertalen (30%), lesgeven, doceren en
trainen (23%) en onderzoeken (22%). Tijdens het
werk heeft 41% veel contacten met internationale
(zaken)relaties en 20% van hen werkt in het
buitenland. Belangrijkste sectoren waarin alumni
terechtkomen zijn onderwijs (19%), onderzoek
(12%) en (semi-)overheid (10%). Het werkveld van
afgestudeerde geesteswetenschappers is zeer divers.
Bovendien variëren de sectoren waarin alumni terecht
komen per type opleiding. Zo komen alumni van
religiewetenschappen relatief veel (ca. 35%) terecht
in de culturele sector, terwijl alumni van alle andere
opleidingen hier veel minder vaak een baan hebben
9

3.3

Vakspecifieke kennis en vaardigheden

4.1
3.9
4.1

Kritisch/onafhankelijk denken*
3.6

onderzoeken

4.3
4.0

analyseren
probleemoplosvaardigheden

4.1

3.5

Creativiteit (in denken en doen)

4.1

3.3

Samenwerken

3.9

2.9

Sociale vaardigheden*

3.8

interculturele vaardigheden

4.3

3.4

4.1

3.8
4.3
4.2

schriftelijk communiceren
mondeling communiceren

4.3

3.7
3.8
3.6

Digitale geletterdheid*
kritisch, bewust en actief gebruiken van media

3.7

3.1

3.9
4.0

selecteren en verwerken van complexe informatie
Zelfregulering*

4.3

3.7

eigen doelen en prioriteiten stellen

3.5

zichzelf kunnen motiveren

3.5

4.2
4.3

zelfstandig werken

4.1

reflecteren op eigen handelen

4.2

3.4

Organiseren/projectmanagement

2.7
1.0

Gebruik van vaardigheden tijdens werk

2.0

3.0

4.5

4.0
4.0

5.0

Aandacht voor vaardigheden tijdens opleiding

*De items Kritisch/onafhankelijk denken (onderzoeken, analyseren en probleemoplosvaardigheden), Sociale
vaardigheden
(interculturele vaardigheden,
schriftelijken mondeling
communiceren),
Digitale geletterdheid
*De items Kritisch/onafhankelijk
denken
(onderzoeken,
analyseren
en probleemoplosvaardigheden),
Sociale
(kritisch,
bewust en
actief gebruiken
van de media schriftelijken selecteren en
en verwerken
complexe informatie)
vaardigheden
(interculturele
vaardigheden,
mondelingvan
communiceren),
Digitale geletterdheid
bewust
en actief
vanstellen,
de media
en selecteren
en verwerken
vanwerken
complexe
en(kritisch,
Zelfregulering
(eigen
doelengebruiken
en prioriteiten
zichzelf
kunnen motiveren,
zelfstandig
en informatie) en
Zelfregulering
(eigen
doelen
prioriteiten
stellen, zichzelf
kunnen motiveren,
zelfstandig werken en
reflecteren
op eigen
handelen)
zijnen
berekend
als gemiddelde
van de onderliggende
vaardigheden.
reflecteren op eigen handelen) zijn berekend als gemiddelde van de onderliggende vaardigheden.

Grafiek 1. Gebruik van vaardigheden tijdens werk en aandacht voor vaardigheden tijdens opleiding (FGW, 2016)
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Alumni die meededen aan het onderzoek geven aan
dat ze oriëntatie op de praktijk hebben gemist in hun
opleiding. Meer aandacht voor stagemogelijkheden,
praktijkgerichte inhoudelijke vakken en
bijvoorbeeld digitale-, presentatie-, project- en
ondernemersvaardigheden zouden hieraan kunnen
bijdragen. Verder hebben alumni voorlichting
over de arbeidsmarkt en contact met potentiële
werkgevers gemist.

11

Transferable skills bij
de Faculteit der
Geesteswetenschappen
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3. Transferable skills bij
de Faculteit der
Geesteswetenschappen
In dit hoofdstuk wordt eerst uiteengezet hoe

een bepaalde vaardigheid? De afstemming van

onderwijs voor transferable skills ontworpen

leerdoelen, toetsing en werkvormen zorgt voor

kan worden. Daarna volgt een model voor

een samenhangend geheel binnen het onderwijs.

transferable skills, waarin zes kernvaardigheden zijn

Dit wordt ook wel constructive alignment genoemd

ondergebracht. Elk van deze vaardigheden is door de

(Biggs, 2011). Bij elke cursus formuleer je leerdoelen,

werkgroep, bestaande uit docenten van de faculteit

ontwikkel je toetsen en activiteiten, waardoor

geconcretiseerd en uitgewerkt in voorbeelden voor

studenten kennis en vaardigheden verwerven. Ook

leerlijnen, eindtermen en leerdoelen.

voor het ontwerp van onderwijs voor de verwerving
van transferable skills is deze constructive alignment

3.1 Ontwerpen van onderwijs voor
de verwerving van transferable
skills

het vertrekpunt.
Transferable skills zijn van een generiek niveau:
alle studenten geesteswetenschappen kunnen deze

Omtransferable skills expliciet en geïntegreerd

vaardigheden verwerven, ongeacht het specifieke

aandacht te geven in het onderwijs, is het

vakgebied waarin ze opgeleid worden. Daarnaast

noodzakelijk het curriculum als geheel te ontwerpen.

zijn er vaardigheden die heel specifiek betrekking

Waar komt een bepaalde vaardigheid aan de orde

hebben op een bepaald onderdeel van een vakgebied.

in het curriculum, hoe zorg je voor opbouw in

In de uitwerking van het onderwijs houd je telkens

een vaardigheid, hoe besteed je aandacht aan

rekening met de onderverdeling van generieke

Leerdoelen

Leer- en
onderwijsactiviteiten

toetsing

Figuur 2: Constructive alignment (Biggs, 2011)
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en specifieke vaardigheden. Voor de generieke

een leerlijn op te stellen, maar het nadenken over

transferable skills geldt dat ze bij voorkeur in meerdere

wat studenten moeten beheersen aan het eind van

cursussen aan bod komen. Voor specifieke discipline-

de opleiding, en dus door de jaren heen moeten

gebonden vaardigheden zal dat per opleiding

ontwikkelen, is noodzakelijk voor het ontwerp van

verschillen. Voor elke vaardigheid is het van belang

een samenhangend curriculum.

dat er duidelijk wordt uitgewerkt welk eindniveau de

3.2 Model voor transferable
skills voor de Faculteit der
Geesteswetenschappen

studenten op de betreffende
vaardigheid zou moeten behalen. Van daaruit kan
dan de opbouw door de jaren heen (BA1, BA2, BA3)
gespecificeerd worden in mate van complexiteit en

Om te komen tot een bruikbaar model

bijvoorbeeld de mate van sturing versus zelfsturing.

voor transferable skills voor de Faculteit der

Het is niet noodzakelijk om voor elke vaardigheid

Geesteswetenschappen zijn verschillende

Ov

u
ert

igen
Ze

lf

st

ur

en

is

ef
d

Ke

Cognitieve
vaardigheden

en
k

ke

n

en

Kennis
(B

e)o

ordelen

On

de

en

nn

Creati

Student

rz
o

erk

s

ren

ni
Intrapersoonlijke
vaardigheden

le

en

Samenw

d

K

Interpersoonlijke
vaardigheden

Figuur 1: Transferable skills in het FGW onderwijs
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uitwerkingen3 vergeleken en gecombineerd met de

ontvangen), als ook bij overtuigen (schriftelijk en

vaardigheidsdomeinen van Pellegrino en Hilton

mondeling communiceren, enthousiasmerend,

(2012) zoals beschreven in paragraaf 2.2. Ook is

beargumenteerd). De vaardigheden sluiten elkaar

het arbeidsmarktonderzoek onder afgestudeerde

dus niet uit, maar sluiten juist op elkaar aan, of

geesteswetenschappers gebruikt om te bepalen

overlappen enigszins. Daarnaast kan er ook sprake

welke transferable skills van belang zijn en mogelijk

zijn van enige mate van subjectiviteit, want hoe meet

onderbelicht. Vervolgens is de onderwijsvisie van

je of iemand enthousiasmerend is, of creatief? In de

de Universiteit Leiden hieraan gespiegeld. Uit deze

uitwerkingen hebben de werkgroepleden getracht

exercitie kwam naar voren dat transferable skills sterk

de transferable skills zo uit te werken, dat er voor

samenhangen met een onderzoekende grondhouding

iedereen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen

van studenten.

een beeld ontstaat wat bedoeld wordt met de
betreffende vaardigheid. Met deze uitwerkingen

In het model Transferable Skills in het FGW onderwijs

beogen de schrijvers dat er enigszins consensus is over

(zie figuur 1) worden vaardigheden benoemd die aan

de transferable skills die aan bod komen of zouden

bod komen in het geesteswetenschappelijk onderwijs.

moeten komen in het onderwijs aan de Faculteit der

De student staat centraal in het model; haar/zijn

Geesteswetenschappen.

attitude, kennis en vaardigheden zijn continu in

3.3 Domein interpersoonlijke
vaardigheden: Overtuigen

wisselwerking met elkaar. De vaardigheden vertonen
onderling veel samenhang. Voor het ontwikkelen
van vaardigheden is het belangrijk dat een student
in staat is op het eigen leerproces te reflecteren.

Overtuigen is een communicatieve vaardigheid

Deze vaardigheid zien we als voorwaarde voor het

die neerkomt op het op een duidelijke,

ontwikkelen van transferable skills.

enthousiasmerende en overtuigende wijze
overbrengen van opvattingen, zienswijzen en

De docenten van de werkgroep Transferable

standpunten. Overtuigende communicatie is gestoeld

Skills hebben uitgewerkt wat er onder deze zes

op een valide argumentatie (logos). Mondelinge

vaardigheden wordt verstaan, en hoe daar in het

communicatie is daarbij overtuigend als de

onderwijs aandacht aan kan worden besteed. Zij

voorgestelde ziens- of handelswijze voor een publiek

hebben beschreven hoe de vaardigheden door

emotioneel aantrekkelijk wordt gemaakt (pathos). En

de bacheloropleidingen heen kunnen worden

tot slot komt overtuigende communicatie tot stand als

opgebouwd in leerlijnen, gevolgd door een aantal

je als spreker de indruk weet te wekken een integere

voorbeelden van eindtermen en leerdoelen. In de

en betrouwbare spokes person te zijn (ethos).

volgende paragrafen volgt de uitwerking hiervan per
Belangrijk aandachtspunt is dat transferable skills

Welke vaardigheden hebben studenten
nodig om te overtuigen?

veel raakvlakken met elkaar hebben; zo is er sprake

ZZ

vaardigheid.

Een probleem formuleren en in heldere

van communicatie in het kader van de vaardigheid

bewoordingen uitleggen waarom een gegeven

samenwerken (bijvoorbeeld feedback geven en

probleemstelling relevant is;

3

Pellegrino & Hilton (2012), OECD (2004), Tönis et al. (2017), en Voogt & Pareja Roblin (2010).
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ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Een benaderingswijze kiezen die past bij de aard

Voorbeeld van een leerlijn voor ‘Overtuigen’

van de gegeven probleemstelling;

BA3

Het op een duidelijke en

Argumenteren: heldere en houdbare argumenten

enthousiasmerende manier

geven voor een voorgestelde benaderingswijze en

presenteren van een wetenschappelijke

oplossing;

probleemstelling binnen het vakgebied

Verbaal communiceren: het gehoor aanspreken,

voor een publiek van medestudenten

het gehoor door aansprekende voorbeelden en

in een mondelinge presentatie.

ervaringsfeiten bij een betoog betrekken;

Speciale aandacht zal uitgaan naar

Verbaal en non-verbaal communiceren: het in

een doelmatige combinatie van

woord en houding uitdrukken van beheersing

argumentatieve strategieën en andere

van de stof en ‘autoriteit’;

persuasieve aspecten van een effectief

Non-verbale communicatie: oogcontact maken

betoog. Kernvragen hierbij: hoe betrek

en in houding en gebaar contact met het publiek

je je publiek bij je verhaal en weet je ze

zoeken en onderhouden.

welwillend te stemmen?
Dit verhoudt zich tegelijkertijd tot het

Hoe ontwikkelen studenten deze
vaardigheden door de opleiding heen?

toenemende belang van maatschappelijke
relevantie van het onderzoek. Door de ‘so

Voorbeeld van een leerlijn voor ‘Overtuigen’

what?’ vraag te stellen ten aanzien van

BA1

het eigen onderzoek probeert de student

Het op een duidelijke en

mogelijke kritiek te formuleren en daar in

enthousiasmerende manier presenteren

het betoog op voorbereid te zijn.

van een voor de opleiding relevant artefact
(primaire bron: tekst, object etc.), voor een

Voorbeelden van eindtermen/leerdoelen:

publiek van medestudenten in een korte

ZZ

mondelinge presentatie. In de presentatie

op duidelijke wijze stelling te nemen in een

neemt de student een stelling in.
BA2

De student is in staat om in woord en geschrift
wetenschappelijke probleemstelling;

Het op een duidelijke en

ZZ

enthousiasmerende manier

De student is in staat overtuigend en
enthousiasmerend op te treden in mondelinge

presenteren van een wetenschappelijke

presentaties;

probleemstelling ten aanzien van een

ZZ

voor de opleiding relevant artefact

Na afloop van deze cursus ben je in staat:
ZZ

(tekst, object, etc.) voor een publiek van

Een overtuigende argumentatie te
formuleren als antwoord op een gegeven

medestudenten in een korte mondelinge

probleemstelling

presentatie. Speciale aandacht zal uitgaan

ZZ

naar de argumentatieve aspecten van een

Op enthousiasmerende en deskundige wijze
een voor het vak relevante tekst of artefact

wetenschappelijke presentatie. De student

te presenteren.

betrekt hierbij de secundaire bronnen en
verwerft aan de hand van de literatuur
inzicht in de structuur en de opbouw
van een betoog en leert controverses en
verschillen van opinie op te sporen.
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3.4 Domein interpersoonlijke
vaardigheden: Samenwerken

ZZ

Wie goed feedback kan geven, kan:
ZZ

goed luisteren

ZZ

informatieve vragen ter verheldering van de

Samenwerken is het zich gezamenlijk inzetten

inhoud stellen

om gezamenlijke doelen te stellen en te bereiken.

ZZ

fundamentele vragen ten aanzien van de

Samenwerking vindt plaats tussen minimaal twee

(mondelinge of schriftelijke) presentatie

personen, dus ook binnen een groep of tussen

stellen

meerdere groepen. In een professionele context vindt

ZZ

sterke punten van een presentatie benoemen

samenwerking vaak plaats in interdisciplinaire teams;

ZZ

verbeterpunten ten aanzien van een

verschillende perspectieven en kwaliteiten zijn nodig

presentatie op een constructieve manier

om complexe problemen op te lossen. Samenwerken

aandragen.

is niet alleen een professionele vaardigheid, het

ZZ

heeft ook een positief effect op het leerproces van

durft ten overstaan van een publiek
bovenstaande in de praktijk te brengen;

studenten. Als studenten met elkaar in overleg gaan

ZZ

Wie goed feedback kan ontvangen, kan:

en tot een gezamenlijk resultaat te komen, verrijkt

ZZ

goed luisteren

en verdiept dat de kennis en vaardigheden van

ZZ

reageren op informatieve vragen ter

studenten. Studenten bereiken een dieper niveau van

verheldering van de inhoud

leren door actief zelf met de leerstof aan de slag te

ZZ

gaan.

reageren op fundamentele vragen ten
aanzien van de presentatie

Groepswerk kan een middel zijn om studenten een

ZZ

complimenten accepteren

kritische en wetenschappelijke onderzoekshouding

ZZ

inhoudelijke kritiek scheiden van

bij te brengen, bij uitstek wanneer studenten

persoonlijke;

geconfronteerd worden met reële, complexe

ZZ

Betrokkenheid: aanwezig zijn bij

problemen waarop geen eenduidig antwoord bestaat.

groepsbijeenkomsten, participeren in

Ze leren een standpunt innemen en dat voor een

groepswerk, alle rollen kunnen vervullen

publiek van medestudenten te beargumenteren.

(voorzitter, notulist, organisator, etc.), taken
verdelen, afspraken maken en nakomen,

Welke vaardigheden hebben studenten
nodig om samen te werken?
ZZ

initiatief tonen, voor jezelf opkomen,
verantwoordelijkheid nemen;

Actief luisteren (luisteren, open vragen stellen,

ZZ

doorvragen, samenvatten en interpretaties

meedenken met anderen, gebruik maken van de

checken, uitleggen wat je bedoelt, checken of je

inbreng van anderen, waardering laten blijken;

wordt begrepen);
ZZ

Steun geven; anderen helpen bij hun taak,

ZZ

Probleemoplossingsvaardigheden; creatief

Feedback geven, ontvangen en verwerken

denken, kennis en vaardigheden flexibel inzetten

(constructieve feedback geven, tijdig met

in nieuwe situaties; kennis en inzichten leren

zakelijke feedback komen, openstaan voor

integreren in een gezamenlijk eindproduct;

feedback, op basis van feedback verbeterpunten

ZZ

voor zichzelf of de groep kunnen formuleren en

Projectvaardigheden; zoals een planning
opstellen, taken verdelen of een project bijsturen.

ernaar handelen)
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Hoe ontwikkelen studenten deze vaardigheden door de opleiding heen?
Voorbeeld van een leerlijn voor ‘Samenwerken’
BA1

Onder leiding van de docent
ZZHet doelgericht kunnen samenwerken aan kleinschalige opdrachten in de context van

vaardighedencolleges en werkgroepen tijdens colleges; deze vaardigheid kan formatief
worden getoetst.
ZZZelfstandig kunnen verdelen van door docent gedefinieerde rollen. Studenten worden

aangesproken op de rol die ze hebben.
ZZIn staat zijn om kritisch en met aandacht voor de specifieke inhoud te luisteren naar

mondelinge presentaties van medestudenten. Studenten zijn in staat een fundamentele
of informatieve vraag te stellen naar aanleiding van een mondelinge presentatie van
medestudenten. Studenten zijn in staat een sterk punt in een presentatie van medestudenten
te benoemen.
ZZIn staat zijn inhoudelijk te reageren op vragen naar aanleiding van een mondelinge presentatie.

BA2

Onder begeleiding van de docent
ZZHet

zelfstandig aan de hand van een opdracht samen kunnen werken aan een tastbaar

en samenhangend product. Dit product kan zo worden vormgegeven dat de individuele
bijdragen herkenbaar zijn, zodat zowel op individueel als op groepsniveau.
ZZZelfstandig
ZZHet

kunnen identificeren en verdelen van taken

individueel en groepsgewijs kunnen reflecteren op het verloop en het nut van

samenwerking. Dit wordt formatief getoetst.
ZZIn

staat zijn fundamentele en informatieve vragen te stellen naar aanleiding van een

mondelinge presentatie van medestudenten. Studenten zijn in staat sterke en zwakke
punten in een presentatie van medestudenten te benoemen.
ZZIn

staat zijn inhoudelijk te reageren op mondelinge en/of informatieve vragen naar

aanleiding van een mondelinge presentatie.
BA3

Met enige begeleiding van de docent
ZZHet zelfstandig kunnen opzetten, coördineren en uitvoeren van een grote (schrijf)opdracht,

bijvoorbeeld een onderzoeksverslag. De docent bespreekt 20 min de voortgang, vervolgens
gaat men zelfstandig aan het werk. Deze opdracht vormt een voorbereiding op het schrijven
van de scriptie.
ZZUitgebreide (zelf)reflectie op de samenwerking. Deze zelfreflectie kan worden meegenomen

in de summatieve toetsing.
ZZIn staat zijn fundamentele en informatieve vragen te stellen naar aanleiding van een

mondelinge presentatie van medestudenten. Studenten zijn in staat sterke en zwakke punten
in een presentatie van medestudenten te benoemen.
ZZIn staat zijn inhoudelijk te reageren op mondelinge en/of informatieve vragen naar aanleiding

van een mondelinge presentatie. Studenten zijn in staat te reflecteren op de feedback die zij
op hun presentaties ontvangen en voor zichzelf verbeterpunten te formuleren.
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Voorbeelden van eindtermen/leerdoelen:
ZZ

ZZ

ZZ

en eventuele subvragen over het onderwerp/de

te realiseren;

onderwerpen;

De student is in staat sociaal en communicatief

ZZ

op te treden in samenwerkingssituaties;
ZZ

Het formuleren van een onderzoeksvraag/vragen

De student is in staat om in teamverband doelen

een duidelijk tijdpad;

Na afloop van deze cursus ben je in staat:
ZZ

ZZ

Verschillende rollen in een team in te

Het selecteren van adequate en relevante
(primaire en secondaire) bronnen/literatuur;

nemen (voorzitter, notulist, organisator);
ZZ

Het maken van een onderzoeksplan met daarin

ZZ

Het kritisch analyseren, beoordelen en evalueren

p constructieve wijze feedback te geven aan

van relevante informatie en een positie innemen

teamleden; je kunt een informatieve vraag

t.o.v. het academisch debat;

stellen, een fundamentele vraag te stellen,

ZZ

een sterk punt van de spreker (medestudent)

Het beantwoorden van onderzoeksvragen of
onderbouwen van stellingen op basis van de

te formuleren, verbeterpunten ten aanzien

toegepaste literatuur;

van een werkstuk, presentatie of het

ZZ

Het kiezen van passende onderzoeksmethoden.

functioneren in een team te formuleren;
ZZ

Hoe ontwikkelen studenten deze
vaardigheden door de opleiding heen?

Geschikte criteria op te stellen voor peerfeedback op een werkstuk of presentatie

ZZ

Ontvangen feedback te verwerken in

Voorbeeld van een leerlijn voor ‘Onderzoeken’

bijvoorbeeld een zelfreflectierapport, en/of

BA1

evaluatieformulier;
ZZ

(gedeeltelijk) aangeleverde informatie

Als lid van een ‘peer group’ deel te nemen

een eenvoudige vraag of stelling te

aan een kritische bespreking van een

formuleren. De student is vervolgens

presentatie;
ZZ

in staat aanvullende literatuur te

Als toehoorder voor een volle zaal vragen te

verzamelen en te gebruiken om vragen te

stellen en kritische opmerkingen te maken

beantwoorden of om een helder betoog

(oftewel: rempelvrees overwinnen).

te formuleren.
BA2

3.4 Domein cognitieve
vaardigheden: onderzoeken

De student is in staat om op basis van
(gedeeltelijk) aangeleverde informatie
een relevant onderwerp voor het
vakgebied te kiezen en onderzoeksvragen

Onderzoeken is het systematisch verzamelen

of stellingen te formuleren. De student

van (nieuw en vakgericht) onderzoeksmateriaal

is vervolgens in staat relevante literatuur

om vragen te beantwoorden of een stelling te

te verzamelen, kritisch te analyseren

onderbouwen met argumenten.

en een eenvoudige positie in te nemen
t.o.v. het academische debat. De

Welke vaardigheden hebben studenten
nodig om te onderzoeken?
ZZ

De student is in staat om op basis van

student is tenslotte in staat de vragen
te beantwoorden of stellingen te

Het zich oriënteren op en het afbakenen van een

onderbouwen en een duidelijke conclusie

gekozen onderwerp binnen een specifiek vak of

te formuleren.

specifieke vakken;
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Voorbeeld van een leerlijn voor ‘Onderzoeken’
BA3

van informatie zoals bronnen en strategieën; hiervoor

De student is in staat een relevant

zijn parameters nodig. Oordeelsvorming heeft een

onderwerp voor het vakgebied te kiezen

subjectieve component; daarom het belangrijk dat de

en onderzoeksvragen of stellingen

manier waarop tot een oordeel is gekomen navolgbaar

zelfstandig te formuleren. De student is

is. (Be)oordelen heeft ook een zelf-reflectief aspect,

vervolgens in staat relevante literatuur

namelijk in staat zijn het eigen werk te evalueren

te verzamelen, kritisch te analyseren en

en waar nodig bij te stellen. Deze zelfsturing wordt

te evalueren en een kritische positie in

verder uitgewerkt bij de vaardigheid zelfsturend leren.

te nemen t.o.v. het academische debat.
De student is tenslotte in staat de

Welke vaardigheden hebben studenten
nodig om te (be)oordelen?

vragen te beantwoorden of stellingen te
onderbouwen en een duidelijke conclusie

ZZ

Hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden;

ZZ

Feiten van meningen kunnen onderscheiden;

ZZ

Met praktische en haalbare oplossingen komen;

Voorbeeld eindtermen/leerdoelen:

ZZ

Keuzes op basis van feiten maken;

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder

ZZ

Een goed beeld hebben van oorzaak en eventuele

te formuleren.

heuristische vaardigheden: de afgestudeerde Bachelor

gevolgen;

kan:
ZZ

ZZ

vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en

In staat zijn om voor- en nadelen tegen elkaar af
te wegen en een standpunt in te nemen.

selecteren;
ZZ

Hoe ontwikkelen studenten deze
vaardigheden door de opleiding heen?

vakwetenschappelijke literatuur analyseren en
beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;

ZZ

ZZ

op basis van dat oordeel een goed afgebakende

Voorbeeld van een leerlijn voor ‘(be)Oordelen’

probleemstelling formuleren;

BA1

onder begeleiding een onderzoek van beperkte

relevante eenvoudige criteria een

omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming

schriftelijke of mondelinge beoordeling

van de voor het vakgebied relevante methoden

op te stellen over een eigen opdracht of

en technieken;
ZZ

een beargumenteerde conclusie formuleren;

ZZ

de verworven onderzoeksvaardigheden ook

De student is in staat op basis van

over de opdracht van een ander.
BA2

De student is in staat op basis van
relevante criteria een gedetailleerde

buiten het eigen vakgebied inzetten.

beoordeling op te stellen over een
eigen opdracht of over de opdracht

3.6 Domein cognitieve
vaardigheden: (be)oordelen

van een ander waarbij ook duidelijke
verbeterpunten aangegeven worden.

Oordeelsvorming is gegevens en handelswijzen aan
de hand van relevante criteria tegen elkaar afwegen en
zo tot een onderbouwd en realistisch oordeel komen.
Het gaat hierbij om het evalueren en interpreteren
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Voorbeeld van een leerlijn voor ‘(be)Oordelen’
BA3

BA 1 – De student is in staat de belangrijkste

De student is in staat op basis van

ideeën van eenvoudige teksten of opdrachten te

zelf opgestelde criteria een uitvoerige

identificeren en op basis van relevante criteria te

beoordeling op te stellen over een

interpreteren en beoordelen op een eenvoudige

eigen opdracht of over de opdracht

manier. De student is vervolgens in staat deze

van een ander waarbij ook duidelijke

beoordeling en indien nodig of afgesproken aan

verbeterpunten en suggesties

een publiek te communiceren.

aangegeven worden.

BA 2 – De student is in staat de belangrijkste
ideeën van teksten of opdrachten te identificeren

Voorbeeld eindtermen/leerdoelen:

en op basis van relevante criteria te interpreteren,

1.

Informatie kunnen verzamelen, structureren en

waarbij diverse perspectieven onderscheiden en

synthetiseren.

overwogen worden. De student is vervolgens in

BA 1 – De student is in staat een of meerdere

staat de vergaarde informatie te beoordelen en

eenvoudige teksten te selecteren, interpreteren,

indien nodig of afgesproken aan een publiek te

structureren en synthetiseren.

communiceren.

BA 2 – De student is in staat een of meerdere

BA 3 – De student is in staat de belangrijkste

complexere teksten te selecteren, interpreteren,

ideeën van teksten of opdrachten te identificeren

structureren en synthetiseren.

en op basis van relevante criteria te interpreteren,

BA 3 – De student is in staat een of meerdere

waarbij diverse perspectieven onderscheiden

theoretisch complexere teksten te selecteren,

en overwogen worden. De student is ook in

interpreteren, structureren en synthetiseren om

staat keuzes te maken op basis van de vergaarde

vervolgens een standpunt in te nemen. Ook is de

informatie om vervolgens tot een kritische

student in staat het eigen werk te evalueren en

beoordeling te komen en die indien nodig of

aan te passen.
2.

afgesproken aan een publiek te communiceren.

Informatie kunnen interpreteren, kritisch

3.

Suggesties kunnen bedenken en voorstellen

verwerken en beoordelen op basis van relevante

m.b.t. het werk van anderen en eigen werk.

criteria

BA 1 – De student is in staat eenvoudige

ZZ

ZZ

ZZ

Diverse perspectieven kunnen

suggesties te bedenken en voor te stellen ter

onderscheiden en overwegen, waarbij

verbetering van eigen werk en van het werk van

hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

anderen.

worden; keuzes maken op basis van feiten.

BA 2 – De student is in staat uitgebreidere

Beoordeling op een gestructureerde manier

suggesties te bedenken en voor te stellen ter

schriftelijk en/of mondeling kunnen

verbetering van eigen werk en van het werk van

communiceren en presenteren.

anderen.

Beoordeling van eigen werk op een

BA 3 – De student is in staat uitgebreidere en

gestructureerde manier schriftelijk en/

theoretisch onderbouwde suggesties te bedenken

of mondeling kunnen communiceren en

en voor te stellen ter verbetering van eigen werk

presenteren.

en van het werk van anderen.
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3.7 Domein intrapersoonlijke
vaardigheden: creatief denken

ZZ

Kritisch lezen; Artikelen analyseren op creatieve
aspecten in het onderzoek;

ZZ

Het vermogen om dingen die nog nooit bestonden

Debatteren; Creatieve wendingen inbrengen in
discussies;

te maken of doen, wordt creativiteit genoemd.

ZZ

Peer review; creatieve aspecten in het werk van

Creativiteit wordt gekenmerkt door nieuwigheid.

anderen herkennen en suggesties voor meer

Creatieve producten zijn vaak opgebouwd uit

creativiteit aandragen.

reeds bestaande bouwstenen. Creativiteit bestaat

Hoe ontwikkelen studenten deze
vaardigheden door de opleiding heen?

vaak uit het maken van onbekende combinaties
uit bekende ideeën. Er is echter een verschil tussen
persoonlijke creativiteit – zelf iets voor het eerst

Voorbeeld van een leerlijn voor ‘Creatief

doen – en historische creativiteit. Het laatste slaat op

denken’

handelingen of producten die de geschiedenis in zijn

BA1

gegaan om hun originaliteit. Dus ondanks dat we

Combineren van een recent / hedendaags
element met de gevestigde theorie.

tegenwoordig allemaal de gereedschappen hebben

Componenten in opdrachten opnemen

om (persoonlijk) creatief te zijn, is lang niet iedereen

waarin de student wordt aangezet tot

dat in historische zin. Creativiteit in de wetenschap

creatief denken.

valt daarom te vergelijken met historische creativiteit:

BA2

creatief onderzoek overstijgt persoonlijke creativiteit

Beschrijven van creativiteit in het werk
van een ander.

en beïnvloedt een breder academisch veld. Creativiteit

Bijeenkomsten in werkcolleges besteden

wordt ingezet om problemen op te lossen en nieuwe

aan ‘creativiteit in de wetenschap’.

kennis te vergaren. Dit is waarom creativiteit zo

BA3

cruciaal is in de wetenschap, waar men vragen wil

Creatief gebruik van bronnen in

beantwoorden om nieuwe kennis te vergaren.

onderzoek in werkcollege.

Welke vaardigheden hebben studenten
nodig om creatief te denken?

interpreteren.

ZZ

ZZ

ZZ

Studenten bronnen laten beoordelen en

Argumenten en onderzoeksvragen kunnen

Voorbeelden van eindtermen/leerdoelen:

analyseren in een analyseschema en formuleren.

ZZ

origineel onderzoeksvoorstel te formuleren.

leren herkennen en genereren;

Criteria voor origineel zijn: combineren van

Academisch schrijven - Onderzoeksvoorstel voor

verschillende bronnen, benaderingen en

creatief wetenschappelijk onderzoek formuleren;
ZZ

artefacten.

Bronnen adequaat en op niet voor de hand

ZZ

liggende wijzen kunnen toepassen in onderzoek;
ZZ

Feedback: geven en verwerken;

ZZ

Probleemoplossingsvaardigheden; hardop

ZZ

De student is in staat om zelfstandig een

Argumentatieleer; creatieve gedachtegangen

De student is in staat om nieuwe toepassingen en
combinaties van bronnen voor te stellen

ZZ

Na afloop van deze cursus ben je in staat:
ZZ

Om te beoordelen wat creatieve aspecten zijn

creatief denken, kennis en vaardigheden flexibel

in het eigen onderzoek en dat van anderen en

inzetten in nieuwe situaties; kennis en inzichten

wanneer creatief handelen over de grens van

leren integreren in een eindproduct;

wetenschappelijk onderzoek gaat;
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ZZ

Hoe ontwikkelen studenten deze
vaardigheden door de opleiding heen?

Op constructieve wijze feedback te geven
aan teamleden m.b.t. vergroten van
creativiteit in onderzoek.

Voorbeeld van een leerlijn voor ‘Zelfsturend
leren’

3.8 Domein intrapersoonlijke
vaardigheden: zelfsturend leren

BA1

leerprocessen en leerstrategieën
In het eerste jaar van de

Bij zelfsturend leren gaat het om het gericht en bewust

bacheloropleiding is het mogelijk om

reflecteren op het eigen leerproces. Dit wordt ook

studenten kennis te laten maken met het

wel aangeduid als metacognitie, het ‘denken over

belang van zelfsturend leren tijdens de

denken’. Door metacognitieve kennis en vaardigheden

studie. Via mentoraat kunnen studenten

op te doen zal de student zich bewust worden van,

onderwerpen bespreken als voorkennis,

en kritisch reflecteren op, de leerstrategieën die

verwachtingen, en leerstrategieën.

nodig zijn om de stof onder de knie te krijgen, of

Het eerste jaar is vooral een jaar

het maken van een opdracht op een gestructureerde

voor het genereren van zelfkennis

wijze te plannen en uit te voeren. Om zijn of

en bewustwording van het belang

haar metacognitieve kennis en vaardigheden te

en inzetbaarheid van metacognitieve

ontwikkelen moet de student tijdens het studeren

kennis en vaardigheden en daarbij het

stilstaan bij zijn of haar voorkennis en verwachtingen;

zelfsturend leren.

moet de student zijn of haar leervaardigheden en

BA2

leerprestaties actief kunnen monitoren, om controle

verder hun metacognitieve kennis en

er doelgericht naar een eindresultaat gestuurd kan

vaardigheden.

worden. Ook moet de student leren keuzes te maken

In het tweede jaar van de

over welke leerstrategie toepasbaar is bij het toe-

bacheloropleiding kunnen studenten

eigenen van kennis of het maken van een opdracht.

gevraagd worden om actief en
productief bezig te zijn met zelfsturend

Welke vaardigheden hebben studenten
nodig om zelfsturend te leren?
Een planning maken en doelen stellen;

ZZ

Organiseren en structureren van het eigen

leren. Dit kan via opdrachten waar een
metacognitief aspect is ingebouwd,
zoals het plannen en uitvoeren van
een korte onderzoeksopdracht, het

leerproces;
ZZ

bespreken van leerdoelstellingen,

Selecteren en toepassen van effectieve

peer-review van het werk van

leerstrategieën;
ZZ

Studenten ontwikkelen proactief en
met hogere mate van zelfbewustzijn

te krijgen over de aard van het leerproces, zodat

ZZ

Studenten worden zich bewust van

medestudenten. Het metacognitieve

Het monitoren en evalueren van het eigen

aspect van de opdracht vormt dan

leerproces.

onderdeel van het eindcijfer.
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eindproduct (werkstuk of presentatie).

leren’
BA3

ZZ

Studenten zijn in staat een planning

te reflecteren op de eigen (studie)loopbaan en
bewuste keuzes te maken met betrekking tot de

te maken voor het onderzoek- en

verdere (studie)loopbaan.

schrijfproces van het BA eindwerkstuk,
waarbij ze tijdig hun plannen aanpassen

Voorbeeld van leerdoelen op cursusniveau, na afloop

en/of hulp inschakelen wanneer zij op

van deze cursus ben je in staat:

problemen stuiten.

ZZ

In de fase van het BA eindwerkstuk

een realistisch afgebakende onderzoeksvraag te
formuleren (voor een werkstuk, presentatie of

(de scriptie) kan de student tijdens

gezamenlijk project)

de oriënterende gesprekken met

ZZ

de begeleider stilstaan bij de

een persoonlijk onderzoeksplan/plan van aanpak
en tijdspad op te stellen (voor een werkstuk,

metacognitieve kennis en vaardigheden

presentatie of gezamenlijk project)

die nodig zijn om het eindwerkstuk

ZZ

succesvol af te ronden. Het proces van

eigen leer-/schrijfproces te monitoren, eventuele
problemen te identificeren en op te lossen, en zo

plannen, uitvoeren, en rapporteren

nodig, het plan bij te stellen

biedt de student ruime mogelijkheden

ZZ

voor zelfreflectie op en het monitoren,

mondeling of schriftelijk te reflecteren op de
cognitieve en affectieve aspecten van het eigen

controleren en sturen van het leerproces.

leer-/schrijfproces

In het beoordelingsformulier van het

ZZ

BA eindwerkstuk, is het leerproces een

rolverdeling binnen een projectgroep (mede) te
bepalen en eigen rol te vervullen

van de beoordelingscriteria. Hierin kan

ZZ

de scriptiebegeleider een eindoordeel

reflecteren op eigen bijdrage aan een
groepsproject (werkstuk of presentatie)

geven over de metacognitieve kennis en
vaardigheden van de student.

In bijlage 3 zijn een aantal extra werkvormen en
opdrachten uit de praktijk opgenomen. Bijlage 4

Voorbeelden van eindtermen/leerdoelen:

bevat vijf persoonlijke anekdotes van docenten die

De student is in staat:

transferable skills toepassen in hun onderwijs.

ZZ

om een realistisch onderzoeksplan en tijdspad
voor korte en lange termijn op te stellen voor
een werkstuk, presentatie of gezamenlijk project,
voor zichzelf of voor een team.

ZZ

te reflecteren op de eigen kennisontwikkeling,
zelfstandig het eigen leerproces te monitoren en
evalueren, en zo nodig bij te sturen.

ZZ

te reflecteren op en rekening houden met de
affectieve aspecten die van invloed kunnen zijn
op het leerproces en de studieloopbaan.

ZZ

te reflecteren op het eigen functioneren
binnen een team en op eigen bijdrage aan het
24
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Welke werkvormen kan ik
toepassen voor transferable 			
X
skills
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4. Welke werkvormen kan ik
toepassen voor transferable 		
skills
Bij het ontwerpen van onderwijs voor transferable

ZZ

skills is het van belang zoveel mogelijk activerende

een onderzoeksproces met studenten te
doorlopen;

werkvormen toe te passen, waarmee studenten

ZZ

actief aan de slag gaan en vaardigheden oefenen, bij

studenten zelf (delen van) onderzoek te laten
uitvoeren.

voorkeur met medestudenten. Een ander belangrijk
element is om gelegenheid te creëren voor feedback

Ter inspiratie hebben we een aantal activerende

en zelfreflectie. Hiermee geef je een stimulans aan het

werkvormen op een rij gezet, die je kunt inzetten voor

leerproces van de student.

de verwerving van transferable skills. Het gaat hier
om voorbeelden; meer werkvormen zijn geschikt.

In het academisch onderwijs zul je ook altijd

Bovendien zijn de hier genoemde werkvormen ook

aandacht besteden aan het doen van wetenschappelijk

geschikt voor het oefenen van andere vaardigheden.

onderzoek, door bijvoorbeeld:

Bij een aantal werkvormen is een hyperlink

ZZ

ZZ

resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te

opgenomen met informatie over een online tool die

gebruiken;

gebruikt kan worden.

te laten zien/bedenken hoe deze resultaten tot
stand zijn gekomen;

4.1 Werkvormen voor transferable skills
Activerende werkvormen interpersoonlijke vaardigheden; overtuigen en samenwerken
Overtuigen
Debat

Studenten lezen een aantal (gegeven) artikelen om zich voor te bereiden op
verschillende standpunten/ hypotheses rond een wetenschappelijk (actueel)
dilemma. Hierbij kan de opdracht gegeven worden om te focussen op het gebruik
van logos, pathos en ethos (of één van de drie). Tijdens het college vindt het debat
plaats, bijvoorbeeld in een Lagerhuis-opstelling.
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Argumentatie-

Aan de hand van een boomstructuur formuleren studenten argumenten waarmee

structuur

een standpunt (gegeven of zelf geformuleerd) wordt onderbouwd. Het verband
tussen standpunt en argument moet logisch en begrijpelijk zijn. Een boomstructuur
kan bijvoorbeeld gevisualiseerd worden met behulp van een mindmap. Dit kan met
pen en papier, of met behulp van een online programma. Neem voor meer informatie
over online mindmap-programma’s contact op met ECOLe.
Een alternatief is om een betoog van een ander te analyseren met een
argumentatieschema. Een tool als PeerMark kan hiervoor gebruikt worden.

Quescussion

Een quescussion is een discussie waarbij alleen vragen gesteld mogen worden.
Hiermee worden studenten voorbereid op vragen die tijdens een debat of na een
betoog gesteld kunnen worden. Studenten mogen aan de hand van een stelling of
onderwerp alleen vragen stellen. Alle vragen worden genoteerd, als er geen nieuwe
vragen bijkomen, worden de beste of meest interessante vragen verder uitgediept
en beantwoord.

Samenwerken
Peer review

Studenten geven elkaar, aan de hand van een lijst met criteria of een rubric,
feedback op papers of presentaties. Via tools als Pitch2Peer of PeerMark kan een
indeling voor de review worden gemaakt, waarbij alle studenten aan bod komen.

Jig-saw

Studenten bestuderen verschillende onderwerpen/ delen van de stof. Eerst
bespreken studenten die hetzelfde onderwerp bestudeerden met elkaar de
essentie ervan. Daarna worden nieuwe groepen gevormd, waarin de verschillende
onderwerpen zijn vertegenwoordigd. In deze groepen maken studenten gezamenlijk
een samenvatting van de verschillende onderwerpen.

Expertpanel

Studenten werken gezamenlijk onderzoeksvoorstellen uit. Deze worden voorgelegd
aan een (gesimuleerd) expertpanel, bestaand uit studenten. Studenten nemen
hierbij verschillende rollen in; als interviewer, geïnterviewde, voorzitter, etc.
of door bijvoorbeeld vanuit verschillende disciplinaire perspectieven naar het
onderzoeksvoorstel te kijken.
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Activerende werkvormen cognitieve vaardigheden; onderzoeken en (be)oordelen
Onderzoeken
Bronnen

De docent brengt een artefact of bron in, zonder toelichting. Studenten

bevragen

onderzoeken de oorsprong, context en betekenis ervan door het stellen van
vragen.

Problem based

Groepen studenten doen onderzoek naar kwesties die zij zelf hebben

learning

geïdentificeerd, aan de hand van een gegeven situatie of verhaal. Zij formuleren
één of meerdere conclusies. Om groepswerk te vergemakkelijken kun je de Active
Learning Classroom boeken in het PJ Veth-gebouw, ruimte 006. Hier is plek voor 24
studenten en er kan worden gewerkt in groepen van drie of zes studenten.

Case Studies

Studenten formuleren oplossingen of beslissingen voor problemen of dilemma’s die
hen worden gepresenteerd in realistische cases.

(Be)Oordelen
Problem set

Een problem set bestaat uit een kleine set van ‘problemen’, die aan elkaar
gerelateerd zijn (bijvoorbeeld een afbeelding, stuk tekst, artefact). Hierbij zijn
verwijzingen naar specifieke bronnen toegevoegd, die voldoende zijn om de
problemen/vragen op te lossen. Studenten worden uitgedaagd een oplossing of
antwoord te vinden. Het doel is om studenten met een beperkt aantal variabelen
uitdagingen en processen in academisch onderzoek te laten ervaren.

Reading response

In een reading response verklaren en verdedigen studenten hun persoonlijke
reactie op een gegeven tekst. Studenten wordt gevraagd de tekst te duiden, en dit
ook te onderbouwen. De docent reikt hiervoor een aantal richtinggevende vragen
aan. Dit kan ook online met een annotatieprogramma zoals Actively Learn. Met dit
programma kun je als docent vragen aan de tekst toevoegen. Studenten kunnen
pas verder met lezen als ze de vraag hebben beantwoord.

Beoordelings-

Studenten maken gezamenlijk een beoordelingsmodel bij een opdracht

model

(bijvoorbeeld een paper of presentatie). Op deze manier worden zij zich bewust
van de (academische) eisen die gesteld worden, en committeren zij zich aan de
criteria die ze opstellen.
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Activerende werkvormen intrapersoonlijke vaardigheden; creatief denken en zelfsturend werken
Creatief denken
Tijdschrift

Studenten schrijven een artikel voor een populair wetenschappelijk tijdschrift als
Kijk, Quest of Wetenschap in beeld. Studenten baseren hun artikel op een aantal
wetenschappelijke publicaties. Bij het schrijven houden studenten rekening met
de doelgroep van het tijdschrift. De artikelen van de studenten kunnen uitgegeven
worden in de vorm van een (digitaal) magazine.

Mindmappen

Een mindmap is een visuele, niet-lineaire representatie van ideeën en de relaties
ertussen. Hiermee kunnen snel ideeën en eerste associaties worden gegenereerd
en geordend. Er zijn verschillende online mindmap programma’s, waar studenten
tegelijkertijd kunnen werken. Neem voor meer informatie over online mindmapprogramma’s contact op met ECOLe.

Brainstorm

Op post-its kunnen studenten hun ideeën/ oplossingen/ antwoorden (in reactie
op een vraag of stelling van de docent) noteren. De post-its worden op de wand
geplakt, gegroepeerd en besproken. Deze werkvorm helpt bij brainstormen en
stimuleert het leggen van verbanden.

Zelfsturend leren
Leerlogboek

Een leerlogboek helpt studenten bij het reflecteren op hun denken en beslissingen
tijdens het studeren, aan de hand van een aantal richtvragen. Richtvragen zijn
bijvoorbeeld: “Met welke zoektermen heb je een artikel opgezocht? Wat leverde
dat op?” Op basis van het leerlogboek kunnen studenten hun leerstrategieën
aanpassen, of gerichte vragen stellen aan hun docent.

One minute paper

Studenten geven aan het eind van een college beknopt antwoord op één vraag van
de docent over de collegestof. Voorbeeldvragen: “Wat was het meest belangrijke
dat je vandaag hebt geleerd?”, “Welke vragen die je had zijn nog onbeantwoord
gebleven?”. Studenten kunnen hun antwoorden online indienen, waarna de docent
er in een online forum (in de elektronische leeromgeving) of op een volgend
college op kan ingaan.

Tentamenvragen

Studenten bedenken, aan de hand van de bestudeerde stof, een aantal mogelijke

bedenken

tentamenvragen, inclusief de goede antwoorden, en delen deze met elkaar.
Hiermee wordt het actief en diepgaand bestuderen van de stof geactiveerd.
De docent kan studenten vragen om de door hen bedachte tentamenvragen
via Pitch2Peer online te zetten, zodat de medestudenten de vragen kunnen
beantwoorden. Eventueel kan de docent een paar van de beste vragen gebruiken
voor het tentamen.
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4.2 Praktijkvoorbeelden van werkvormen voor transferable skills
In de faculteit passen docenten verschillende werkvormen toe, die aansluiten op de inhoud van hun cursussen.
Een aantal docenten licht hieronder toe hoe zij aandacht besteden aan de verwerving van transferable skills.
In bijlage 3 zijn nog meer werkvormen en opdrachten uit de praktijk opgenomen, voor creatief denken,
samenwerken en zelfsturend leren.

Paula Jordao, BA International Studies
Integratie van transferable skills
Vanaf het begin van hun studie leren en beoefenen onze studenten essentiële vaardigheden zoals
onderzoeken, samenwerken, presenteren. In het derde jaar integreren studenten deze vaardigheden
bij de cursus Practising International Studies (in het kort PRINS). Groepen van ongeveer 14
studenten krijgen van organisaties en bedrijven zoals Google, Shell, Starbucks,
Nederlandse ministeries of NGO’s een vraagstuk dat zij gezamenlijk moeten
beantwoorden. Multidisciplinariteit en regio-expertise komen volledig aan
bod tijdens het onderzoeken, analytisch en kritisch denken, samenwerken,
organiseren, (zelf-)reflectie toepassen en het schriftelijk en mondeling
communiceren van de bevindingen van de consultancy-projecten. Doordat
studenten in aanraking komen met een concrete arbeidssituatie, leren zij
de vertaalslag maken van academische kennis en vaardigheden naar de
werkomgeving. Kortom: het best e van twee werelden.

Paula Jordao,
BA International Studies

Grace Rowicka, Expertisecentrum Academische Vaardigheden
Academisch schrijven
Bij lessen academisch schrijven gebruik ik graag artikelen van Leidse docenten. Ik vraag studenten
om in de inleiding alle reporting verbs en uitdrukkingen aan te wijzen die de
mening van andere onderzoekers introduceren, zoals “Johnson toont aan”,
“Harrison beweert” en “volgens Smith”. Met welke onderzoekers is de schrijver
eens of oneens? Welke uitdrukkingen zijn neutraal? Studenten gebruiken
vaak nietszeggende “Smith zegt/schrijft” – en voor de lezer blijft het daarmee
onduidelijk welke kant de argumentatie op zal gaan.
We analyseren ook de argumentatiestructuur. Waar in de tekst staan de
argumenten? De sterkste eerst, laatst of in het midden? Waar worden de
tegenargumenten besproken? Vind je het zo duidelijk en overtuigend? Zo leren
studenten de schrijfkunst ook indirect van hun vakdocenten.
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Grace Rowicka,
Expertisecentrum Academische Vaardigheden

Helen Westgeest,
Creativiteit in de wetenschap
In mijn BA2-werkcollege besteed ik in twee colleges aandacht aan het belang van creatief denken
in de wetenschap (en in het beroepenveld van de academicus), omdat van
een academicus wordt verwacht dat hij/zij projecten initieert en vindingrijke
bijdragen kan leveren.
In het ene college wordt op basis van een Hand Out (www.acvabakg.com/jaar2-7-creativiteitindewetenschap) gediscussieerd over kenmerken van creativiteit
in de wetenschap. Als voorbereiding van het volgende college leest elke student
het onderzoeksvoorstel van een andere deelnemer. In dat college wordt dan
besproken (1) welk aspect het meest creatief is in dat onderzoeksvoorstel, (2)
waar en hoe de creativiteit vergroot kan worden, en (3) waar de grens ligt van
het ‘wetenschappelijk verantwoord’ blijven.

Helen Westgeest,
BA Kunstgeschiedenis

Evert van Leeuwen, BA Engelse taal en cultuur
Zelfsturend leren
Het BA eindwerkstuk (scriptie) is bij uitstek een studieonderdeel waarbij zelfsturend leren van groot
belang is. Studenten worden verwacht zelfstandig een onderwerp te kiezen, een onderzoeksvraag
te formuleren en onder (beperkte) begeleiding van een docent het onderzoek
en schijfproces te doorlopen. In de seminars van het scriptie seminar Literary
Studies van de Opleiding Engels leren studenten kritisch te reflecteren op de
keuzes die ze hebben gemaakt tijdens het oriëntatieproces en het ontwikkelen
van hun onderzoeksvraag, voelen ze elkaar aan de tand over de planning die
ze gemaakt hebben, en reflecteren ze over de verschillende valkuilen die op
de weg van elk eindwerkstuk liggen. Het doel is studenten bewust te maken
van het belang van continue zelfreflectie op het plannings-, onderzoeks- en
schrijfproces, en ze het zelfvertrouwen te geven om hun onderzoek en de
planning ervan aan te passen aan de wisselende omstandigheden die ze tegen
komen.
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Evert van Leeuwen,
BA Engelse taal en
cultuur
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Adriaan Rademaker, BA Griekse taal en cultuur
Onderzoeken, analyseren en overtuigen
In het tweedejaars college Grieks: Taalkunde werken studenten aan een groepsopdracht waarbij
verschillende vaardigheden worden aangesproken. De studenten werken in dit college samen in
groepjes van (ongeveer) drie personen. Elke groep krijgt een tekstpassage op,
met als eerste opdracht om een onderzoeksvraag te formuleren die voor de
betreffende tekst relevant is. Daarvoor is een eerste overzicht vereist over de
belangrijkste secundaire literatuur. Vervolgens moeten ze uit een aantal op
college aangereikte methodieken van tekstanalyse kiezen welke instrumenten
van analyse het meest geschikt zijn om de tekst te analyseren. Tenslotte
presenteert elk groepje zijn tekstanalyse in een overtuigende en heldere
mondelinge presentatie. Met deze opdracht werken studenten aan vaardigheden
als samenwerken, onderzoeken, oordelen en overtuigen. Het aantrekkelijke
hiervan is dat dat in samenhang gebeurt.
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Adriaan Rademaker,
BA Griekse taal en
cultuur

Advies en ondersteuning
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Advies en ondersteuning

Advies en ondersteuning
Bent u geïnspireerd geraakt door deze handreiking en

Expertisecentrum Online Leren

wilt u aan de slag gaan met transferable skills in uw

Het ExpertiseCentrum Online Leren (ECOLe)

onderwijs? Vraag dan gerust om advies of hulp bij de

begeleidt en adviseert docenten bij vragen op gebied

afdeling Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg of bij het

van ICT en onderwijs. U kunt bij ECOLe terecht voor

Expertisecentrum Online Leren.

informatie over programma’s die u kunt gebruiken in
uw onderwijs, vragen over de leeromgeving of als u

Afdeling Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg

behoefte heeft aan advies over blended learning en het

De afdeling Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg (O&K)

innoveren van een cursus.

begeleidt en adviseert docenten en opleidingsbesturen
bij het optimaliseren van het onderwijs. Deze

Vragen? Neem contact op met Anna Benjamins,

ondersteuning is altijd maatwerk, en kan bestaan uit een

onderwijskundig adviseur ICT en onderwijs:

eenmalig persoonlijk consult, maar ook uit een langer

Telefoonnummer: 071-527 8034

durend begeleidingstraject. U kunt bij O&K terecht

Email: a.benjamins@hum.leidenuniv.nl

met vragen op gebied van curriculumontwikkeling en
cursusontwerp, of als u behoefte heeft aan advies over
activerende werkvormen, het motiveren van studenten,
het geven van feedback of het ontwerpen van toetsen.
Ook biedt O&K ondersteuning bij programma- en
cursusevaluaties.
Vragen? Neem contact op met Marlous Dekker,
onderwijsadviseur:
Telefoonnummer: 071-527 2153

Anna Benjamins en Marlous Dekker,

Email: m.l.dekker@hum.leidenuniv.nl
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Bijlage 1: Dublin Descriptoren
Kennis en inzicht

Kwalificaties Bachelor

Kwalificaties Master

Heeft aantoonbare kennis en inzicht

Heeft aantoonbare kennis en inzicht,

van een vakgebied, waarbij wordt

gebaseerd op de kennis en het inzicht

voortgebouwd op het niveau bereikt in

op het niveau van Bachelor en die deze

het voortgezet onderwijs en dit wordt

overtreffen en/of verdiepen, alsmede

overtroffen; functioneert doorgaans op

een basis of een kans bieden om een

een niveau waarop met ondersteuning

originele bijdrage te leveren aan het

van gespecialiseerde handboeken,

ontwikkelen en/of toepassen van

enige aspecten voorkomen waarvoor

ideeën, vaak in onderzoeksverband.

kennis van de laatste ontwikkelingen in
het vakgebied vereist is.
Toepassen kennis

Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht

Is in staat om kennis en inzicht en

en inzicht

op dusdanige wijze toe te passen, dat

probleemoplossende vermogens toe

dit een professionele benadering van

te passen in nieuwe of onbekende

zijn/haar werk of beroep laat zien, en

omstandigheden binnen een bredere

beschikt verder over competenties voor

(of multidisciplinaire) context die

het opstellen en verdiepen van

gerelateerd is aan het vakgebied; is in

argumentaties en voor het oplossen

staat om kennis te integreren en met

van problemen op het vakgebied.

complexe materie om te gaan.

Is in staat om relevante gegevens te

Is in staat om oordelen te formuleren

verzamelen en interpreteren (meestal

op grond van onvolledige of beperkte

op het vakgebied) met het doel een

informatie en daarbij rekening te

oordeel te vormen dat mede gebaseerd

houden met sociaal-maatschappelijke

is op het afwegen van relevante

en ethische verantwoordelijkheden, die

sociaalmaatschappelijke, weten-

zijn verbonden aan het toepassen van

schappelijke of ethische aspecten.

de eigen kennis en oordelen.

Is in staat om informatie, ideeën en

Is in staat om conclusies, alsmede de

oplossingen over te brengen op

kennis, motieven en overwegingen die

publiek bestaande uit specialisten of

hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en

niet-specialisten.

ondubbelzinnig over te brengen op een

Oordeelsvorming

Communicatie

publiek van specialisten of niet-specialisten.
Leervaardigheden

Bezit de leervaardigheden die

Bezit de leervaardigheden die hem of

noodzakelijk zijn om een vervolgstudie

haar in staat stellen een vervolgstudie

die een hoog niveau van autonomie

aan te gaan met een grotendeels

veronderstelt aan te gaan.

zelfgestuurd of autonoom karakter.
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Bijlage 2: Eindtermen Faculteit
der Geesteswetenschappen Algemene academische
vaardigheden
De afgestudeerde Bachelor kan:
I.

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
1.

vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale
methoden en technieken;

2.

deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;

3.

op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren;

4.

onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van
de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;

5.

op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren;

6.

ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.

II. Schriftelijke presentatievaardigheden
1.

onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten;

2.

een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
ZZ

in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie

ZZ

overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt

ZZ

met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken

ZZ

gericht op een specifieke doelgroep.

III. Mondelinge presentatievaardigheden
1.

onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten;

2.

een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied

3.

ZZ

in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie

ZZ

overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt

ZZ

met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken

ZZ

gericht op een specifieke doelgroep;

actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.
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IV. IV Leervaardigheden
1.

op constructieve wijze aan medestudenten feedback geven en van medestudenten feedback; ontvangen
en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt of de eigen argumentatie;

2.

aanwijzingen en kritiek van begeleiders goed verwerken, en in nieuwe situaties met eerder gegeven
aanwijzingen en kritiek rekening houden;

3.

een realistische planning kunnen maken en zich houden aan overeengekomen planningen en
prioritering.

Bron: Facultair Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2018-2019, Bijlage A.
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Bijlage 3: Extra werkvormen
en opdrachten uit de praktijk creatief denken, samenwerken en
zelfsturend leren
Creativiteit oefenen en ontwikkelen
ZZ

zijn besproken moeten essays over de

Een component in een opdracht opnemen

onderzoeksobjecten geschreven worden, waarop

waarin de student wordt aangezet tot creatief

weer een reactie van de kunstenaar volgt.

denken. Voorbeeld van een opdracht: in de

ZZ

ZZ

ZZ

Een groep studenten werkt aan een

opdracht ‘Visuele Analyse’ waarin de compositie

gezamenlijke onderzoeksvraag die ze vanuit

van een 17de-eeuws schilderij in Museum De

diverse standpunten beantwoorden en

Lakenhal geanalyseerd moet worden, is de vraag

gezamenlijk presenteren. Afhankelijk van de

opgenomen om een hedendaagse reclame te

moeilijkheidsgraad van de cursus waarvoor zij

zoeken en die in de vergelijking te integreren om

deze opdracht doen, kunnen de werkvormen die

bepaalde inzichten te onderbouwen.

naar deze presentatie toe leiden verschillende

Een bijeenkomst in een werkcollege besteden

vormen aannemen. In het geval van een 2de jaar

aan ‘creativiteit in de wetenschap’. Voorbeeld van

cursus is de groep relatief klein (4 à 5 studenten)

opdracht: schrijf een kort onderzoeksvoorstel

en het antwoord op de vraag relatief eenvoudig.

waarin je aangeeft waarom dit project onder de

In het geval van een 3de jaar cursus zoals PRINS

noemer ‘creatief denken in de wetenschap’ valt,

bij International Studies, is de groep studenten

en wanneer en waarom een bepaalde aanpassing

veel groter (14 à 15 studenten). Hun opdracht

van dit onderzoeksvoorstel óver de grens van

is het geven van advies voor het oplossen van

‘wetenschappelijk onderzoek’ gaat.

probleem dat gesteld door een organisatie.

Creatief gebruik van bronnen in onderzoek in

Vanuit hun discipline en area of expertise

werkcollege. Voorbeeld van een opdracht? aan

proberen studenten dat probleem op te lossen.

het begin van werkcollege brengt iedere student

Een dergelijke opdracht of consultancy project

een bron in m.b.t. thema van het werkcollege.

neemt dan verschillende weken in beslag tot het

Deelnemers moeten onderzoeksvragen

eind resultaat dat gepresenteerd wordt voor mede

formuleren waarvoor de bronnen die door

studenten en de organisatie in kwestie.

anderen zijn ingebracht ingezet kunnen worden
ZZ

ter beantwoording ervan.

Samenwerking oefenen en ontwikkelen

Werken als creative ‘young professional’.

Samenwerken in kleine groepen:

Voorbeeld van een opdracht: de studenten

ZZ

Een werkgroep (±20 studenten) opsplitsen

krijgen onderzoeksobjecten (kunstwerken

in kleinere discussiegroepen (e.g. duo’s,

van studenten van kunstacademies) zonder

trio’s, kwartetten of kwintetten, etc.). De

enige toegevoegde informatie. Op basis

docent kan de studenten binnen een groep de

van de theorieën en visies die in de colleges

verantwoordelijkheid geven om verschillende
45

rollen te verdelen zoals discussieleider, notulist,

Samenwerken aan huiswerkopdrachten:

woordvoerder, etc. De groepen voeren samen

ZZ

een opdracht uit (het bespreken van een thesis,

duo’s of trio’s een presentatie voor te bereiden

tekst of conceptueel probleem binnen het

over een specifiek onderwerp dat in een

vakgebied; of het opstellen of beantwoorden

specifieke week van een cursus centraal staat. De

van een specifieke vraag) waarbij ze tot een

producten (power point presentaties, hand-outs

consensus moeten komen die aan de grotere

etc.) vormen samen revisiemateriaal voor het

groep gepresenteerd en besproken wordt.

tentamen. Hierdoor leren de studenten ook dat

Hierbij worden studenten aangesproken

de producten die ze samen maken weer door

op hun verantwoordelijkheid binnen hun

anderen productief gebruikt kunnen worden.

individuele rol, en het gezamenlijke product

ZZ

dat ze presenteren. Ook leren ze omgaan met
ZZ

table sessie over een specifiek onderwerp, zoals

bij succesvol samenwerken.

dit ook op internationale congressen in de

In werkgroepen die gestructureerd zijn rond

geesteswetenschappen wordt gedaan.
ZZ

Gezamenlijk aan één paper schrijven (wordt ‘wel

studenten gevraagd worden om eerst in kleinere

‘Frankenpaper’ of ‘jigsaw technique’ genoemd):

groepen samen te werken aan het beoordelen

studenten schrijven individueel stuk van een

van hun huiswerkopdracht in de vorm van een

paper, lezen elkaars bijdragen, geven feedback en

peer-review sessie (a.d.h.v. gegeven criteria).

maken er een gezamenlijk stuk van.

Hierdoor leren studenten dat samenwerken aan

ZZ

Het voorbereiden en leiden van een round-

compromissen sluiten. Allen belangrijke facetten

het bespreken van huiswerkopdrachten, kunnen

ZZ

Rollenspel: onderzoeksvoorstellen uitwerken en
voorleggen aan een (gesimuleerd) expertpanel

verschillende, zelfs tegenstrijdige gedachten, en

ZZ

Studenten kunnen gevraagd worden om in

ZZ

Het maken van korte kennisfilmpjes in

huiswerk verrijkend kan zijn omdat ze gebruik

de vorm van een Vlog, die via Blackboard

kunnen maken van elkaars sterke punten.

of een soortgelijk medium gedeeld (en

In werkgroepen waarin digitale media gebruikt

beoordeeld) kunnen worden. Hierbij moet

kunnen/mogen worden, kunnen studenten in

wel rekening gehouden worden met de

kleinere groepen digitale media gebruiken om

gebruikersvriendelijkheid en betrouwbaarheid

samen opzoek te gaan naar het antwoord op een

van de technologie.

korte/beperkte onderzoekvraag. Hierbij leren ze

Toetsingsvorm: Het samenwerken kan getoetst

dat samenwerken verrijkend kan zijn bij onderzoek

worden door studenten specifieke rollen te

omdat elke student andere ideeën zal hebben over

geven binnen de onderzoeksopdracht, en

waar en hoe het antwoord te vinden is.

verantwoordelijkheid te geven voor de gezamenlijke

‘Problem sets’: docent reikt materiaal aan met

totstandkoming van het eindproduct. Hierbij kan

vragen die door groep studenten moet worden

de docent denken aan deelcijfers voor elke student

beantwoord. Complexiteit neemt in de loop van

en een gezamenlijk cijfer voor het eindproduct.

de cursus toe.

Ook kunnen de studenten zelf een rol krijgen in de

Toetsingsvorm: Op dit niveau is het niet wenselijk

beoordeling van elkaars bijdragen.

om de samenwerking te toetsen, maar dient
het samenwerken meer als onderwijsmiddel en
introductie tot leren samenwerken.
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Samenwerken over een langere periode:
ZZ

Samenwerken aan een scriptie:

In het derde BA jaar kan een docent zijn/

Al is het niet gebruikelijk binnen de

haar cursus structureren rond een het

geesteswetenschappen dat studenten samenwerken

onderzoeken en beantwoorden van een grotere

aan een scriptie, is het in principe mogelijk dat

onderzoeksvraag (problem-based learning),

studenten in de toekomhst zouden kunnen

waaraan studenten in kleinere groepen de hele

samenwerken aan een onderzoeksproject dat leidt tot

cursus lang werken aan een onderzoek en een

een scriptie, volgens de richtlijnen uitgezet in punt 3.

onderzoeksrapport. Een dergelijke cursus zou

Dit is bij FSW wel een mogelijkheid bijvoorbeeld.

kunnen bestaan uit twee blokken. In blok 1 kan
de docent in een aantal inleidende hoorcolleges/

Zelfsturend leren ontwikkelen

werkgroepen de opdracht uitgeleggen en in

Zelfreflectie op het eigen leerproces:

context plaatsen. Daarna kunnen studenten

ZZ

in groepjes aan de slag en kan de docent als

begin van een cursus, bijv. ‘Ik wil meer te komen

tutor optreden door wekelijks met de groepjes

weten over schrijver X’, ‘Ik wil fenomeen Y leren

voor een korter tijdsbestek (ongeveer 20

begrijpen’, ‘Ik wil erachter komen waarom...’,

minuten) te spreken over hun voortgang.

of ‘Ik wil mijn intonatie verbeteren’; daarop

samenwerkingsvaardigheden ten opzichte van

reflecteren aan het einde van de cursus

voorgaande jaren is verbeterd.
ZZ

persoonlijke leerdoelen formuleren aan het

ZZ

In cursussen opgebouwd rond het bestuderen

tentamenvragen opstellen op basis van lesstof,
leesopdrachten, etc.

van oudere teksten, kunnen studenten

ZZ

persoonlijkheidstests invullen, bijv. ‘Wat is je

samenwerken aan het maken van een kritische

favoriete leerstijl?’, ‘Welke leerstrategieën gebruik

moderne editie van zo’n tekst, met een

je?’ of ‘Welke type schrijver ben je?’ om inzichten

introductie die uit verschillende onderdelen

te stimuleren

bestaat (historische, tekstuele inleiding),

ZZ

notenapparaat en bibliografie.

beoordelingscriteria voor de cursus, werkstuk of
presentatie bespreken

Toetsingsvorm: Het samenwerken kan getoetst

ZZ

worden door studenten specifieke rollen te

het eigen product (werkstuk of presentatie)
beoordelen aan de hand van criteria

geven binnen de onderzoeksopdracht, en

ZZ

reflecteren op eigen leerproces of

verantwoordelijkheid te geven over de gezamenlijke

groepsleerproces met betrekking tot de

totstandkoming van het eindproduct. Hierbij kan de

cognitieve en de affectieve aspecten van het

docent denken aan deelcijfers voor elke student en

leerproces (bijv. door het beschrijven van de

een gezamenlijk cijfer voor het eindproduct. Ook kan

struikelblokken en oplossingen, en van de

er in zo’n groot project van de studenten gevraagd

positieve en negatieve emoties ervaren in het

worden om te reflecteren over de kwaliteit van hun

proces), dit kan mondeling in de vorm van een

samenwerking in een samenwerkingsreflectieverslag.

groepsdiscussie/intervisie, een-op-een gesprek

De individuele studenten kunnen ook gevraagd

met de docent/begeleider of een zelf opgenomen

worden om te reflecteren op hun eigen rol binnen

videoclip, of schriftelijk, in de vorm van een

de groep en hoe ze zich hebben ontwikkeld op het

logboek, weblog, journaal of ‘the-making-of ’

gebied van samenwerking ten opzichte van eerdere

portfolio, openbaar voor de groep of alleen de

jaren.

docent.
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Bij ons leer je de wereld kennen

