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Workshopronde 1 
 

 

Workshop 8: 21st Century Skills in de beroepspraktijk: waar leiden we straks voor op en wat vraagt 

dat van docenten? 

Presentatoren: Dr. Petra Biemans, Hogeschool Inholland, Dr. Ellen Sjoer, De Haagse Hogeschool 

Werk verandert in rap tempo en het is zaak om onze studenten daar goed op voor te bereiden. Om 

dat te kunnen doen is het van belang dat collega’s in de hogescholen goed aangehaakt zijn bij de 

veranderingen in de beroepspraktijk.  

Onze onderzoeksvraag luidde: 

Welke concrete veranderingen hebben plaatsgevonden op het werk en welke 21st century skills zijn of 

worden essentieel om het werk te kunnen blijven uitvoeren? 

Deze vraag is niet alleen van belang voor organisaties en bedrijven, maar ook voor opleidingen in het 

hoger onderwijs. Hoe speel je als opleiding én als docent op alle veranderingen in? In hoeverre leidt 

het hoger beroepsonderwijs op voor beroepen die straks niet meer bestaan of er in ieder geval heel 

anders uit gaan zien? We hebben de veranderingen bij de functies van politieagent piloot, 

accountant, verpleegkundige en financieel adviseur van een bank in beeld gebracht. 

Een belangrijke uitkomst is dat het werk complexer wordt. Dat vergt veel van medewerkers: meer en 

andere communicatie, meer en andere samenwerking, reflectief werken en besluitvaardigheid. Aan 

de hand van de vijf voorbeelden gaan we hier op in. Daarna brengen we samen in beeld hoe dit 

speelt bij hogeschooldocenten.  

 

Workshop 9: Werk maken van kritisch denken in hbo curricula 

Presentator: dr. A. Heijltjes, dr. P. Verkoeijen, Avans Hogeschool  

Het lectoraat Brein & Leren van Avans Hogeschool doet o.a. onderzoek naar het kritisch leren denken 

van hbo-studenten en docenten. Het onderzoek richt zich op instructiemethoden om kritisch denken 

te ondersteunen en welke leerstrategieën studenten het beste kunnen gebruiken.  

Dat kritisch leren denken anno 2017 belangrijk is, zal vrijwel niemand in het hbo ontkennen. Het 

staat in vrijwel elk missie-, visie- of ambitiedocument van hogescholen. Maar op de vraag waar en 

hoe kritisch denken in onderwijs expliciet aan bod komt en welk effect dat heeft blijft het vaak stil.  

In deze workshop staat de vraag centraal hoe we er voor kunnen zorgen dat kritisch denken 

gemeengoed wordt in de curricula van het hbo, zodat studenten de kritisch denken vaardigheden en 

de daarvoor noodzakelijke denkhouding ook daadwerkelijk ontwikkelen.  

In deze workshop laten we enkele succesvolle evidence-based aanpakken zien, discussiëren we over 

de vraag hoe kritisch denken in de curricula het beste geïntegreerd kan worden en wat daarvoor 

nodig is. Na een korte inleiding hopen we aan de hand van prikkelende stellingen tot een verdere 

verdieping te komen.  

 
Workshop 10: Bildung kan niet zonder kritisch denken 

Presentator: drs. Kees Meijlink 
Bildung is vormgeven van jezelf. Daarvoor is kritisch leren denken een Voorwaarde. In het (basis) 
onderwijs is kritisch leren denken niet vanzelfsprekend. In de workshop onderzoeken we hoe dat 
vorm kan krijgen in het onderwijs. 
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Workshop 12: Morele denktechnieken  

Presentator: Menno de Bree 

De meeste denktechnieken die in het HBO worden aangeleerd zijn instrumenteel van aard. Dat geldt 

ook voor veel reflectiemethodieken (feedback, intervisie). Er is relatief weinig aandacht voor moreel 

redeneren. Dat is merkwaardig, want van professionals mag je toch wel verwachten dat ze ook in 

staat zijn om morele kwesties in hun werk op een goed verdedigbare manier te adresseren. En dat 

kunnen ze niet vanzelf; dat moet toch een beetje getraind worden. Daarnaast is het zo dat juist de 

omgang met de moreel meer complexe zaken, het werk toch op den duur het meest interessant 

maken. Het gaat dan niet meer om het hebben van expertise, maar om meesterschap. 

In deze workshop aandacht voor de volgende vragen: hoe herken ik een moreel probleem? Hoe 

breng ik het onder woorden? Hoe kan ik systematisch over morele kwesties nadenken - individueel 

en in groepen? De workshop is gebaseerd op de methode die uiteen gezet wordt in: Menno de Bree, 

Eite Veening (2016), Handleiding moreel beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals (tweede 

editie). Assen: Van Gorcum. 


