Draftversie: Vaardighedenraamwerk HBO vaardigheden en Academische vaardigheden

HBO
-

Zelfstudie
Doelen stellen
Plannen en organiseren, managen eigen leerproces
Verantwoordelijkheid: Persoonlijk portfolio opbouw

-

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid; veerkracht

-

Samenwerken binnen de groep en met externen
Effectief inzetten van eigen kwaliteiten
Maak een duidelijke taakverdeling
Durf kritisch te zijn en commentaar te geven als dat
nodig is
Luister naar elkaar
Kom afspraken na
Evalueer de samenwerking

-

Stappenplan onderzoek
- Verwonderen: Onderwerp van
onderzoek kiezen
- Verkennen:
Wetenschappelijke bronnen
kunnen vinden
- Verkennen: Relevantie en
kwaliteit (validiteit,
betrouwbaarheid) van bronnen bepalen
- Verkennen: Organiseren van bronnen / systematische
bronvermelding
- Verkennen: Onderzoeksvraag / hypothesen
formuleren
- Onderzoek opzetten: Plan maken voor onderzoek
doen
- Onderzoek opzetten: Methodes en instrumenten
selecteren
- Onderzoek uitvoeren: Analyse van data maken
(kwalitatieve en kwantitatieve technieken)
- Onderzoek uitvoeren: Onderzoeksresultaten op een
heldere en boeiende manier weergeven
- Concluderen: Conclusies trekken
- Presenteren: Delen van
onderzoek

Vaardigheden onderzoek
- Wees nieuwsgierig
- Neem waar
- Gebruik je verbeelding
- Trek in twijfel
- Hak in stukken
- Ontdek de samenhang
- Deel ideeën
- Reflecteer
- Mondeling communiceren
- Presenteren
- Schriftelijk communiceren
- Leesvaardigheid

-

Reflecteren
o
o
o

-

Persoonlijke kritische reflectie
Reflectie op rol in groep
Feedback geven en ontvangen
Ethisch besef en morele integriteit
Sociaal en cultureel bewustzijn van maatschappij
Netwerken
Innovatief vermogen

HBO & WO

WO

Managen eigen
leerproces

-

Sociale
vaardigheden en
samenwerken

Onderzoeksvaardigheden

-

Zelfstudie en discipline
Doelen stellen
Plannen en organiseren, managen eigen leerproces
Verantwoordelijkheid: Stellen van eigen leer- en
ontwikkeldoelen
Zelfstandigheid, zelfredzaamheid; veerkracht,
flexibiliteit, adaptiviteit
Samenwerken binnen de groep en met externen
Effectief inzetten van eigen kwaliteiten
Taakverdeling maken
(Kritisch) feedback geven en feedback ontvangen

Stappenplan onderzoek
- Verwonderen: Onderwerp van
onderzoek kiezen
- Verkennen:
Wetenschappelijke bronnen
kunnen vinden
- Verkennen: Relevantie en
kwaliteit (validiteit,
betrouwbaarheid) van bronnen bepalen
- Verkennen: Organiseren van bronnen /
systematische bronvermelding (APA)
- Verkennen: Onderzoeksvraag/hypothesen
formuleren
- Onderzoek opzetten: Plan maken voor onderzoek
doen
- Onderzoek opzetten: Methodes en instrumenten
selecteren
- Onderzoek uitvoeren: Analyse van data maken
(kwalitatieve en kwantitatieve technieken)
- Onderzoek uitvoeren: Onderzoeksresultaten op een
heldere en boeiende manier weergeven
- Concluderen: Conclusies trekken
- Presenteren: Delen van
onderzoek
Vaardigheden onderzoek
- Wees nieuwsgierig
- Neem waar
- Gebruik je verbeelding
- Trek in twijfel
- Hak in stukken
- Ontdek de samenhang
- Deel ideeën
- Reflecteer

Communicatieve
vaardigheden

Kritische
houding en
reflectie

Creatieve en
ondernemende
vaardigheden

-

Mondeling communiceren
Presenteren
Schriftelijk communiceren
Leesvaardigheid: verkennend, analytisch en kritisch
lezen
- Systematisch redeneren en beargumenteren
- Reflectie
o Persoonlijke kritische reflectie
o Reflectie op rol in groep
o Feedback geven en ontvangen
- Ethisch besef en morele integriteit
- Sociaal en cultureel bewustzijn van maatschappij
- Netwerken / ondernemend denken
- Innovatief vermogen
- Pro-activiteit en besluitvaardigheid
- Oplossen van complexe vraagstukken

Afbeeldingen zijn ontwikkeld in samenwerking tussen het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU delft

