Workshop HBO-Vaardigheden werkconferentie 11 oktober 2018
In de workshop HBO-Vaardigheden stond het thema samenwerking centraal. Het leidde tot een
inspirerende bijeenkomst. Achttien collega's uit zowel het vo als het hbo waren hierbij aanwezig.
Hun feedback op de bijeenkomst was positief; men gaf aan dat het nieuwe inzichten opleverde, of
bevestiging. Vragen die naar voren kwamen waren bijvoorbeeld: Hoe leren studenten op jouw
school samenwerken? Met wie werken ze samen?
Hoe leren ze daarbij van elkaar? En hoe organiseer je dat met elkaar?
Ron Weerheim (coördinator van het honeurs-onderwijs bij Hogeschool Rotterdam) startte de
bijeenkomst met een lego opdracht. Per groep kreeg men een opdracht uitgereikt, er moest zonder
overleg en zonder praten een gezamenlijk bouwwerkje worden gemaakt. De deelnemers hadden
allemaal verschillende opdrachten, die tegengesteld van elkaar waren. Het was dus nog een enorme
klus om een mooi eindresultaat neer te zetten.
Vervolgens is er een gezamenlijke lijst samengesteld van punten die van belang zijn bij
samenwerking en hebben we hierover het gesprek gevoerd. Waar draait het om bij echt
samenwerken? Moet er een gezamenlijk doel zijn? Hoe belangrijk is het reflecteren daarbij? Hoe
hard heb je elkaar nodig?
Tot slot heeft een studente van de Hogeschool haar ervaringen m.b.t. de minorplus met ons
gedeeld. In deze minor werkten studenten van zeer verschillende opleidingen samen. De studenten
voerden zelf regie over hun samenwerking. Duidelijk werd dat fouten maken juist moet. Daar leer je
van en je wordt er sterker van. In haar project heeft ze enorm veel geleerd van de anderen en juist
daardoor heeft ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.
Conclusies deelnemers:
• Het zou waardevol zijn als we meer inzicht krijgen in de beheersing van HBO-vaardigheden
bij startende studenten in het HBO, zodat het VO beter weet aan welke vaardigheden vooral
meer aandacht besteed zou moeten worden. Samenwerken, plannen en organiseren blijft
een aandachtspunt voor het vo.
• Het zou zinvol zijn om met elkaar toe te werken naar een leerlijn vaardigheden die zowel
gebruikt kan worden als leidraad in de verschillende vakken, als bij de ontwikkeling van een
apart vak, project of andere activiteiten gericht op HBO-vaardigheden.
• Het delen van good practices is belangrijk en nuttig. Wat werkt? Hoe heb je dat aangepakt?
Deelnemers willen daar graag extra op inzetten.
• Op onze scholen zouden we meer in mogen zetten op maatwerk en minder op het systeem
one size fits all.

