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Verslag lunchbijeenkomst Onderwijsvisie: Transferable Skills 
 
Hoe kun je studenten laten oefenen met samenwerken? Hoe geef je er feedback op en 
hoe maak je het belang van deze vaardigheid duidelijk? Marlous Dekker en Evert 
van Leeuwen deelden op 14 juni de inzichten die zij verworven in de werkgroep 
‘Transferable Skills’ en gingen in gesprek met de aanwezigen. 
 
Wat is precies het probleem? 
Onze faculteit wil studenten voorbereiden op een divers en dynamisch werkveld. 
Werknemers moeten tegenwoordig flexibel zijn en krijgen steeds vaker te maken met 
korte contracten. Onze studenten zullen later vaak van baan wisselen. Zij moeten 
daarom over een breed scala aan vaardigheden beschikken. Vaardigheden die in 
meerdere situaties toepasbaar zijn.  
 
Het probleem is dat studenten zich vaak niet bewust zijn van de vaardigheden die zij 
tijdens de opleiding leren. Pas als zij beginnen met werken, realiseren ze welke 
kwaliteiten zij in huis hebben. Dat willen wij veranderen: studenten moeten zich 
tijdens de opleiding al bewust zijn van hun vaardigheden.  
 
Betekent dit dat onze curricula op de schop moeten? 
Nee. De vaardigheden waar het hier om gaat zijn al impliciet aanwezig in onze 
opleidingen en studiegidsen, maar blijven vaak onopgemerkt. We willen dat zij 
expliciet worden gemaakt. 
 
Dat begint bij de docenten. De bewustwording bij studenten kan alleen overgedragen 
worden als docenten weten welke vaardigheden er in het onderwijs aangeleerd 
worden. Daarom heeft de werkgroep Transferable Skills de vaardigheden 
geconcretiseerd voor docenten. 
 
Om welke vaardigheden gaat het dan? 
Transferable skills (TS), de naam zegt het al, zijn vaardigheden die overdraagbaar 
zijn: zij zijn in meerdere situaties toepasbaar. Er zijn oneindig veel modellen voor TS, 
of 21st century skills of generic skills zoals ze ook wel genoemd worden. Als 
werkgroep hebben wij die modellen naast elkaar gelegd en gekeken welke 
vaardigheden generiek zijn voor de Geesteswetenschappen. Wij kwamen uit bij zes 
basisvaardigheden: onderzoeken, overtuigen, zelfsturend leren, (be)oordelen, 
creatief denken en samenwerken.  
 
Dit zijn geen uitsluitende vaardigheden, want in de praktijk overlappen ze elkaar. Ze 
moeten daarom ook aangeleerd worden in een geïntegreerde aanpak: overtuigend 
presenteren kun je bijvoorbeeld alleen wanneer je beschikt over inhoudelijke kennis, 
daarvoor heb je dus al goed onderzoek moeten doen. Van belang is dat er feedback 
wordt gegeven, zodat je er als student zelf op kunt reflecteren.  
 
Hoe implementeer je dat in het curriculum? 
Het moet duidelijk worden dat er ontzettend veel samenhang is tussen de vakken 
binnen het curriculum, juist op het gebied van TS. Cursussen binnen een opleiding 
hebben qua onderwerp niet altijd iets met elkaar gemeen (zo volg je bij Geschiedenis 
bijvoorbeeld tegelijkertijd een vak over de Oudheid en de Moderne Tijd), maar op het 
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gebied van TS zijn er veel meer raakvlakken. Bij beide vakken leer je hoe je onderzoek 
doet of leer je overtuigen door presentaties en samenwerken aan opdrachten.  
 
Door dat expliciet te maken in de studiegids en de beschrijvingen van vakken help je 
studenten niet alleen verschillende studielijnen binnen de opleiding te ontwaren, ook 
wordt het duidelijker in welke vaardigheden zij worden getraind.  
 
Hoe ziet dat eruit in de praktijk? 
Laten we één skill als voorbeeld nemen: samenwerken. Binnen het curriculum van de 
BA Engels volgen studenten in het eerste jaar het vak Literatuur 1A. In werkgroep 
verband worden studenten opgedeeld in kleine groepjes en werken samen aan een 
korte opdracht tijdens de werkgroep bijeenkomst (dus niet thuis). Het doel hiervan is 
alle studenten te activeren op een informele manier. Ze worden nog niet beoordeeld. 
Wel merken ze gelijk dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces: als 
niemand uit een groepje iets gelezen/voorbereid heeft, dan vallen ze door de mand en 
kunnen ze niet meedoen aan het college. 
 
In het derde jaar volgen dezelfde studenten Taalvaardigheid 5. Bij dit vak wordt 
expliciet in de cursusgids vermeld dat de opdrachten in teamverband worden 
uitgevoerd. Het doel van het vak is leren samenwerken op een formele manier; de 
studenten zullen erop worden beoordeeld.  
 
Door de TS te expliciet te maken wordt enerzijds duidelijk dat er continuïteit in de 
opleiding zit (we zien wat we wel doen), maar tegelijkertijd brengt het ook een lacune 
in beeld (we zien wat nog ontbreekt): in het eerste jaar wordt de vaardigheid namelijk 
heel informeel onderwezen, en in het derde jaar erg formeel. Er is geen tussenweg. 
Om de leerlijn te verbeteren zal er in het tweede jaar een tussenweg moeten worden 
gevonden die de andere vakken met elkaar verbindt. 
 
Wat voor samenwerkingsvormen zijn er? 
Er zijn verschillende werkvormen om studenten te laten samenwerken, bijvoorbeeld: 
 

1. Peer review: studenten elkaars werk laten beoordelen, in deze werkvorm zijn 
ze gelijkwaardig aan elkaar 

2. Expert panel: studenten elkaars werk laten beoordelen, in deze werkvorm zit 
er een hiërarchie tussen de studenten. Eén student moet zijn 
onderzoeksvoorstel bijvoorbeeld verdedigen voor een aantal andere studenten 
(het zogenaamde expert panel) die hem zullen beoordelen.   

3. Jigsaw aanpak: studenten werken samen aan een grotere opdracht 
(bijvoorbeeld het schrijven van een biografie). Die opdracht wordt opgedeeld 
in kleinere sub-opdrachten. Iedere student behandelt zijn eigen 
deelonderwerp en kijkt zodoende naar zijn eigen stukje voor de grotere puzzel. 
Op het einde wordt er gekeken hoe de stukjes in elkaar passen: welke kennis 
ontbreekt nog?  

 
Hoe beoordeel je die samenwerking? 
Samenwerken is een breed concept, het helpt om zo’n concept op te splitsen in 
kleinere vaardigheden. Dat is al een stuk concreter en makkelijker om feedback op de 
geven. ‘Samenwerken’ kan bijvoorbeeld onderverdeeld worden in andere 
vaardigheden zoals: luisteren, feedback geven/ontvangen/verwerken, betrokkenheid 
tonen, oplossingsgerichtheid en projectmatig werken.  
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Het is vooral belangrijk dat studenten hun vaardigheden verder leren te ontwikkelen. 
Daarom zou de focus moeten liggen op de feedback en de onderbouwing en niet per 
sé op een cijfer. Formatieve toetsing stelt studenten in staat zich te verbeteren. Het 
wordt voor hen duidelijk dat ze bezig zijn met het ontwikkelen van deze vaardigheid, 
dat hoeft niet per sé beoordeeld te worden.  
 
Veranderen docenten niet in career coaches? 
Daar moeten we natuurlijk voor waken. Het blijven academische opleidingen die we 
aanbieden, dus het onderzoek moet niet ondergeschikt raken om alleen te fungeren 
als overdrager van TS.  
 
Docenten denken vaak als zij termen als TS naar hun hoofd krijgen geslingerd: ‘Ojee, 
dat komt er ook nog allemaal bovenop’. Wij willen echter dat zij er ook achter komen 
dat dit er niet bij komt, maar dat het er altijd al was. De leerlijnen voor TS moeten 
alleen duidelijker aanwezig zijn. Uiteindelijk zal de rol van docent wel iets 
veranderen, maar dat zou de docent juist tijd moeten opleveren die vervolgens in het 
onderzoek gestoken kan worden. Voor alle leerlijnen die we in gedachten hebben, 
neemt de sturende functie van docenten tijdens colleges namelijk steeds meer af. 
Studenten zullen meer op zichzelf aangewezen worden: tijdens colleges krijgen ze 
bijvoorbeeld ieder een rol toebedeeld binnen een project. Student 1 is voorzitter, 
student 2 is notulist etc. De docent wordt een tutor die het geheel observeert, 
bijstuurt en van feedback voorziet.  
 
Moeten alle opleidingen van de faculteit op één lijn zitten? 
Hoewel TS voornamelijk generieke vaardigheden zijn die door de hele faculteit 
gedragen worden, is iedere opleiding uniek. Er moet dus een vertaalslag gemaakt 
worden naar de eigen situatie. Het is daarom van belang dat opleidingen goed kijken 
naar waar hun kracht ligt: waar zijn wij heel goed in? Dat moet expliciet benoemd 
worden. Vervolgens kan er worden gekeken hoe je van die sterke punten kunt 
verwerken tot een leerlijn.  
 
Heb je vragen? 
Voor vragen of suggesties over transferable skills kun je terecht bij Marlous Dekker, 
onderwijsadviseur FGW. Je kunt ook terecht bij een van de leden van de werkgroep: 
Evert van Leeuwen, Grace Rowicka, Sonja Wagenaar, Arthur Crucq, Paulo Jordao, 
Adriaan Rademaker, Asghar Seyed Gohrab, Helen Westgeest, Miko Flohr en Job 
Weststrate. 
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