Toolbox
multidisciplinair
werken in
onderwijsprojecten
1

Mark Smit
Stefan Tax
Manon Mostert - van der Sar

Colofon

Deze toolbox is opgesteld in opdracht van de Werkplaats
Techniek van de Hogeschool Rotterdam
Tekst: Mark Smit, Stefan Tax & Manon Mostert - van der Sar
Opmaak en structuur: Manon Mostert - van der Sar
Deze toolbox bestaat uit twee delen:
Deel 1: Het verdiepende handboek
Deel 2: De mobiele index
Mark Smit, Stefan Tax & Manon Mostert - van der Sar
Toolbox multidisciplinair samenwerken in onderwijsprojecten
2021
Dit werk valt onder een Creative Commons
Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Introductie
Multidisciplinair samenwerken in onderwijsprojecten gebeurt in een
complex speelveld met studenten, docenten en stakeholders uit
verschillende beroeps- en onderwijsachtergronden. Het kan voor alle
partijen leerzaam zijn en tot prachtige resultaten leiden, maar zonder
slag of stoot gaat het zelden.
Deze toolbox is samengesteld op basis van ervaringen die zijn
opgedaan bij het uitvoeren van multidisciplinaire projecten binnen het
technische domein van Hogeschool Rotterdam. Bij veel docenten en
studenten bleek behoefte te bestaan aan een leidraad.
De toolbox bestaat uit een aantal succescriteria voor multidisciplinair
samenwerken en een “EHBO voor multidisciplinaire ongelukken”,
waarin interventies staan voor het oplossen van veelvoorkomende
problemen bij het multidisciplinair samenwerken.
We gebruiken de term “multidisciplinair” als vereenvoudigde term
voor allerlei aanverwante begrippen, zoals ‘interdisciplinair’ en
’transdisciplinair’. Met ‘multidisciplinaire samenwerking’ bedoelen
we alle soorten samenwerking tussen studenten, opdrachtgever en
stakeholders van verschillende academische en niet-academische
disciplines. Zowel in gemengde projectteams als in samenwerkingen
tussen verschillende monodisciplinaire projectteams. Hoewel over
deze terminologie te twisten valt, vinden we de precieze termnologie
in het kader van deze toolbox niet relevant.
Wie behoefte heeft aan theoretische verdieping, verwijzen wij als
startpunt graag naar het artikel “Boundary crossing – leren met en
van de ander” van Carla Oonk en Judith Gulikers.
Suggesties voor deze toolbox zijn meer dan welkom: smimj@hr.nl en/
of sarmh@hr.nl

Inhoudsopgave

Hoe gebruik je deze toolbox?

Leeswijzer
Iedere docent (en/of student) heeft een andere kijk op
multidisciplinair (samen)werken en mogelijk ook verschillende
ervaring(en) hiermee. Om recht te doen aan die verschillen en
tussen het verdiepen en gebruiken van deze toolbox hebben we
twee versies ontwikkeld; een versie met meer toelichting, casussen
en illustraties en een versie die makkelijk mobiel te raadplegen
is, bedoeld voor een snelle check en praktische toepassing. Beide
versies, zogenoemde delen, bevatten in essentie dezelfde inhoud
maar zijn op een andere manier gebundeld en verwerkt.
Samengevat bestaat de toolbox uit twee delen:
Deel 1: Het verdiepende handboek
Deel 2: De mobiele index
Deel 1
Deze versie is bedoeld als naslagwerk en bevat naast succescriteria
voor multidisciplinaire samenwerkingen en interventies ook
verschillende voorbeelden en illustraties. Deze versie gebruik
je voorafgaand aan het ontwikkelen van multidisciplinaire
projecten of tijdens reflectie of intervisie momenten.
Deel 2
Deze versie is ontwikkeld voor mobiel gebruik, om snel even
iets op te zoeken of te raadplegen. Deze versie vind je hier.
Deze versie verwijst met digitale links naar deel
1 waar meer verdieping te vinden is.
Deze versie gebruik je tijdens de les, als je een snel een
leidraad zoekt om de samenwerking te verbeteren.
Multidisciplinair samenwerken kan prachtige resultaten opleveren, maar
soms ook knap ingewikkeld zijn. We hopen met deze toolbox je te helpen
de samenwerking goed te ontwerpen en in de praktijk te brengen.

< Terug naar inhoudsopgave
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Inhoudsopgave

criteria

EHBmO

Deze toolkit bevat

Criteria voor
multidisciplinaire
samenwerking

EHBO bij
multidisciplinaire
ongelukken

Checklist Werken in
Multidisciplinaire
projecten

De succescriteria
voor goede
multidisciplinaire
samenwerking.

Veelvoorkomende
multidisciplinaire
‘ongelukken’ en
hoe ze te verhelpen
of te voorkomen

Checken of er
belangrijke zaken in
het project over het
hoofd worden gezien

i
Let op: Dit document is interactief, je kunt klikken op alle rode
markeringen, linkjes en pijlen. Via de iconen rechtsbovenin kun
je direct naar het betreffende hoofdstuk navigeren.
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Inhoudsopgave

checklist

Succescriteria

Multidisciplinaire
samenwerking goed
laten werken
De 5 succesfactoren voor multidisciplinaire samenwerking

Op basis van diverse multidsciplinaire projecten zijn we gekomen
tot vijf succescriteria voor multidisciplinaire samenwerkingen.
Deze zijn:
Tip: De iconen zijn interactief

Overeenstemming op
doelen en verwachtingen

Oog voor de
verschillen tussen de disciplines

< Terug naar inhoudsopgave
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Gedeelde
werknormen

Aandacht voor de
samenwerking

“Eigenwijsheid
is mooi,
gezamenlijke
intelligentie
is beter”
- René Gude

Disciplines benutten

We beschrijven bij elk van de criteria de zichtbare
resultaten als dit niet goed gaat, en als dit wel goed gaat.
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Succescriteria

Multidisciplinaire samenwerking goed laten werken

Succescriteria

Overeenstemming
Doelen en verwachtingen

Criterium 1:
Overeenstemming in doelen en
verwachtingen
Er is een helder, gedragen gezamenlijk doel
Resultaat als het goed gaat
Activiteiten en beslissingen kunnen altijd worden getoetst aan het
gezamenlijke doel:
•
•
•

Draagt het er echt aan bij?
Wat moet er logischerwijs gebeuren om het doel te bereiken?
Zijn we er al?

Resultaat als het niet goed gaat
Verschillende partijen werken aan verschillende, mogelijk tegenstrijdige
doelen.
•
•

Er ontstaat verwarring en inefficiëntie.
Er worden verkeerde beslissingen genomen.

Klik hier voor de checklist om inzicht te krijgen in
mogelijke verschillende doelen en verwachtingen.
< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Inzicht in de verschillen
tussen de disciplines

Criterium 2:
Inzicht in de verschillen
tussen de disciplines
Deelnemers hebben voldoende inzicht in elkaars
vakgebied, vakjargon en de belangrijkste
verschillen met het eigen vakgebied
Resultaat als het goed gaat
Omdat de deelnemers zich in elkaars werkwijze en kennis kunnen
verplaatsen, worden beslissingen beter genomen en breder gedragen.
Dit leidt tot een beter eindresultaat.

Resultaat als het niet goed gaat
Er wordt gewerkt op basis van vooroordelen en onbegrip. Dit leidt
tot slecht doordachte en niet gedragen besluiten en resultaten.

Klik hier voor de checklist om inzicht te krijgen
in mogelijke verschillen in disciplines
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Succescriteria

checklist

Multidisciplinaire samenwerking goed laten werken

Succescriteria

Overeenstemming
in werknormen

Criterium 3:
Overeenstemming in werknormen
Er is overeenstemming over de gehanteerde
werknormen, bijvoorbeeld over op tijd
beginnen, manier van omgaan met
elkaar, ieders stem serieus nemen, etc.
Resultaat als het goed gaat
Er is een werkwijze waarin iedereen zich thuis voelt, zonder een impliciet
opgelegde norm van een dominante groep. Iedereen voelt zich gehoord
en gerespecteerd en voelt zich vrij om oplossingen aan te dragen. Dit
leidt tot een breder palet aan oplossingen en een grotere succeskans.

Resultaat als het niet goed gaat
Er ontstaan voortdurend irritaties of zelfs ruzies, omdat de
verschillen in werknormen niet worden geaccepteerd, zonder dat
te hebben uitgesproken. Vaak is een bepaalde groep dominant,
waardoor de andere disciplines zich ondergesneeuwd voelen.

Klik hier voor de checklist om overeenstemming
te krijgen in werkwijze en normen.
< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Aandacht voor
samenwerking

Criterium 4:
Inzicht in de verschillen tussen de disciplines
De samenwerking zelf krijgt permanent
aandacht. Probelemen en uitdagingen
binnen het multidisciplinair werken
krijgen expliciet aandacht.
Resultaat als het goed gaat
Optredende verschillen worden snel onderkend en
begrepen. Er ontstaat een manier van samenwerken die
ervoor zorgt dat de kennis uit de verschillende disciplines
wordt gebruikt om te de beste oplossing te komen.

Resultaat als het niet goed gaat
Er wordt gewerkt vanuit de gedachte ‘zolang er geen ruzie is, gaat het
goed’. De aanwezigheid van verschillende disciplines wordt niet als
kracht gebruikt om tot betere oplossingen komen. Het eindresultaat
is een lappendeken van niet samenhangende oplossingen.

Klik hier voor de checklist om aandacht te
hebben voor de samenwerking zelf.
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Succescriteria

checklist

Multidisciplinaire samenwerking goed laten werken

Succescriteria

Disciplines benutten

Criterium 5:
Het resultaat is meer dan de som der disciplines
De kracht van het multidisciplinair werken
wordt ten volle benut. Elke discipline
levert een nuttige bijdrage. Eventuele
verschillen en werk- en denkwijze wordt
ingezet om het resultaat te versterken
Resultaat als het goed gaat
Het ten volle benutten van alle in het team en daarbuiten aanwezige
kennis zorgt ervoor dat het probleem integraal wordt opgelost en dat
monodisciplinaire tunnelvisie wordt vermeden. Deelnemers leren
van elkaar en nemen methoden en inzichten van elkaar over.

Resultaat als het niet goed gaat
Er heerst disciplinaire verwarring of onwetendheid. Deelnemers blijven
op hun eigen eiland. Er wordt dubbel werk gedaan. Het werk wordt
niet door de meest deskundige deelnemers gedaan. Werk van andere
disciplines wordt niet kritisch bekeken. Er wordt niet van elkaar geleerd.

Klik hier voor de checklist om disciplines te benutten.

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

13

EHBmO

Succescriteria

checklist

Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

Eerste Hulp bij
Multidisciplinaire
ongelukken (EBHmO)
Dit hoofdstuk beschrijft diverse praktijkvoorbeelden van
ongelukken in multidisciplinaire samenwerkingen en biedt
handvatten deze ongelukken weer op te lossen.

Op basis van de beschreven succescriteria hebben we
diverse ongelukken verzameld en voorzien van mogelijke
oplossingen of interventies. De ongelukken zijn ingedeeld in
5 categorieën, overeenkomstig met de succescriteria.
Tip: De iconen zijn interactief

Eerste Hulp bij verschillende
doelen, verwachtingen &
belangen

Eerste Hulp bij onvoldoende
inzicht in de verschillen

< Terug naar inhoudsopgave
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Eerste Hulp bij verschillen
in werkproces en normen

Eerste Hulp bij onevenwichtige
samenwerking

Eerste Hulp bij disciplinaire
verwarring

We beschrijven bij elke categorie tenminste 1
oplossing/interventie, vaak meerdere.
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Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

EHBmO
Eerste Hulp bij verschillende doelen, verwachtingen & belangen

Eerste Hulp bij verschillende doelen, verwachtingen & belangen
Deze categorie bevat de volgende ongelukken:
•

Verschillende disciplines hebben verschillende doelstellingen.

•

Onderwijs en opdrachtgever hebben zeer verschillende verwachtingen.

•

Docenten hebben verschillende interpretaties van een project.

•

Verwachtingen wat er geleerd kan worden
kloppen niet met wat er in het project gedaan wordt.

•

Studenten van de verschillende disciplines worden beoordeeld
op wezenlijk van elkaar verschillende criteria.

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Verschillende doelen, verwachtingen & belangen

Verschillende disciplines hebben verschillende
doelstellingen.
Er bestaan verschillende focussen in het team. Wanneer deze elkaar bijten,
zitten de teamleden elkaar in de weg. Bijvoorbeeld: koste wat kost realiseren
van een werkende oplossing versus goed doordachte, maar niet ver uitgewerkte
concepten maken.

Mogelijke oplossingen/interventies

Niet alleen de ‘technische’
projectdoelen bespreken, maar ook
de persoonlijke en
opleidingsspeciﬁeke doelen.

Gestelde doelen tijdig bespreken en
zo nodig bijstellen. Inzichtelijk maken
met bijvoorbeeld MiroBoard,
Basecamp of Trello.

Afstemmen in hoeverre
resultaatverplichting of
inspanningsverplichting wordt
verwacht.

Ideaal, maar moeilijk haalbaar:
Een gezamenlijk doel formuleren
waar iedereen de eigen doelen in
herkent

Producteisen / requirements
gezamenlijk vaststellen, zodat tijdens
de rit en aan het eind nagegaan kan
worden is of het is gelukt.
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Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij verschillende doelen, verwachtingen & belangen

Verschillende doelen, verwachtingen & belangen

Onderwijs en opdrachtgever hebben zeer
verschillende verwachtingen.
Opdrachtgever redeneert vanuit: ‘I want it all and I want it now’. De opdracht is
‘in beton gegoten’. Vanuit het onderwijs is er juist veel aandacht voor het
leerproces. Beide partijen zijn uiteindelijk ontevreden.

Mogelijke oplossingen/interventies

Overleg met opdrachtgever om
zowel het belang van het leerproces
als het belang voor de opdrachtgever
duidelijk te maken.

Opdrachten met absolute uitkomst
openbreken; zorgen voor ruimte
voor studenten.

Bij grote botsingen tussen leerproces
en resultaatverplichting ingrijpen
door deventen, maar pas wanneer
studenten er zelf niet uitkomen.

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Verschillende doelen, verwachtingen & belangen

Docenten hebben verschillende interpretaties
van een project.
Docenten communiceren vanuit hun eigen perspectief en verplaatsen zich
onvoldoende in het vakgebied van collega’s. Er zijn wezenlijke verschillen in de
visies op de gewenste uitkomst, de aanpak en het gewenste leereﬀect. De
verschillende visies worden niet naast elkaar gelegd en blijven daardoor
onuitgesproken..
Mogelijke oplossingen/interventies

Studenten eigenaarschap geven
voor proces en resulaat en hen
dáárin begeleiden.
Er als docent vanuit gaan dat je
relatief weinig informatie hebt over
de andere disciplines.

Er niet vanuit gaan dat iedereen op
basis van een schriftelijke
projectbeschrijving dezelfde visie op
het einddoel en –resultaat
ontwikkelt. Vooraf goed
afgestemmen!

Een structuur creëren waarin
verschillen in interpretatie tijdig naar
boven komen en gelijk kunnen
worden getrokken. Bijvoorbeeld:
docenten van alle disciplines
aanwezig laten zijn bij presentaties
van projectplannen en
tussenresultaten, waarbij ook ruimte
is om verschillen te bespreken.

Ideaal, maar moeilijk haalbaar:
Alles volledig afstemmen met
verschillende disciplines;
gezamenlijke opdracht en
beoordelingkader
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Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij verschillende doelen, verwachtingen & belangen

Verschillende doelen, verwachtingen & belangen

Verwachtingen wat er geleerd kan worden kloppen niet
met wat er in het project gedaan wordt.
Studenten zijn niet altijd in staat te doorzien wat er in een project vanuit een
andere discipline precies gedaan moet worden en wat er geleerd kan worden.
Dat leidt tot teleurstelling en demotivatie.

Mogelijke oplossingen/interventies

Vooraf duidelijk maken wat de
multidisciplinaire aanpak van het
project zal zijn (multidisciplinaire
teams, monodisciplinaire teams die
samenwerken met ander teams, met
welke ander disciplines, etc..)

Bij de opzet van een project met de
verschillende disciplines afstemmen
of er genoeg werk op niveau voor
iedereen is.

Bij het werven van studenten vooraf
expliciet maken wat de taken zijn en
wat er geleerd moet en kan worden,
zodat studenten met de juiste
verwachtingen instappen.

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Verschillende doelen, verwachtingen & belangen

Studenten van de verschillende disciplines worden
beoordeeld op wezenlijk van elkaar verschillende criteria.
Vaak zitten er schijnbaar onoverbrugbare verschillen in, bijvoorbeeld: de ene
groep studenten wordt vooral beoordeeld op het werk- en leerproces, terwijl de
andere wordt beoordeeld op de mate waarin het resultaat aan de technische
eisen voldoet. Dit leidt tot onbegrip en slechte samenwerking.

Mogelijke oplossingen/interventies

Ideaal, maar moeilijk haalbaar:
De beoordelingscriteria vooraf gelijk
te trekken. Of een gezamenlijk
beoordelingskader ontwerpen
waarin per opleiding accenten
kunnen worden gelegd. Dit kost tijd
en vergt zorgvuldige afstemming
tussen de opleidingen. Dat is alleen
een waardevolle investering als een
langdurige samenwerkingsrelatie
wordt nagestreefd.
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Verschillen accepteren als
onvermijdelijk bij multidisciplinaire
samenwerking. Elke discipline kent
nu eenmaal haar eigen
kwaliteitsnormen. Zo gaat het in de
professionele wereld ook. Zorgen dat
de verschillende teamleden in het
begin al op de hoogte zijn van de
verschillen. Zorgen dat
tegenstrijdigheden tijdig op tafel
komen.

Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij onvoldoende inzicht in de verschillen

Eerste Hulp bij onvoldoende inzicht in de verschillen
Deze categorie bevat de volgende ongelukken:
•

Studenten hebben vooroordelen over elkaars vakgebied en
kennisniveau.

•

Studenten (en docenten!) weten eigenlijk niet wat de andere disciplines
inhouden

•

Studenten zijn zich onvoldoende bewust van hun eigen vaktaal.

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Onvoldoende inzicht in de verschillen

Studenten hebben vooroordelen over elkaars
vakgebied en kennisniveau.
Teamleden worden niet serieus genomen, het werk wordt niet goed verdeeld en
belangrijke kennis blijft onbenut.

Mogelijke oplossingen/interventies

Elkaar tonen van recent werk waar
ze trots op zijn, om zo “in depth”
kennis te maken van wat de ander
kan.

Studenten uitdagen om
vooroordelen in een goede sfeer uit
te spreken en nog wat uit te
vergroten om zo de vooroordelen
uiteindelijk te kunnen relativeren.
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Met elkaar delen van ieders passie
voor het eigen vakgebied: wie zijn de
helden, wat zijn de spannende
ontwikkelingen, etc. De meeste
mensen zijn zich niet expliciet
bewust van het speciﬁeke van het
eigen vakgebied. Juist door de
werkwijze van een ander te zien,
word je bewust van het speciﬁeke
van je eigen vakcultuur.

Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij onvoldoende inzicht in de verschillen

Onvoldoende inzicht in de verschillen

Studenten (en docenten!) weten eigenlijk niet
wat de andere disciplines inhouden
Daardoor weten studenten niet goed welke taken ze echt op zich moeten nemen
en in welk deel ze de lead kunnen nemen. Dat leidt tot inadequate taakverdeling
en teleurstellende resultaten.

Mogelijke oplossingen/interventies

Elkaar tonen van recent werk waar
studenten trots op zijn, om zo “in
depth” kennis te maken van wat de
ander kan.

Met elkaar delen van ieders passie
voor het eigen vakgebied: wie zijn de
helden, wat zijn de spannende
ontwikkelingen, etc. De meeste
mensen zijn zich niet expliciet
bewust van het speciﬁeke van het
eigen vakgebied. Juist door de
werkwijze van een ander te zien,
word je bewust van het speciﬁeke
van je eigen vak.

< Terug naar inhoudsopgave

Onderzoek doen naar de verschillen,
bijvoorbeeld door elkaar de eigen
werkwijze uit te leggen (zie
hierboven) en te benoemen wat de
grote verschillen zijn en waar die
vandaan zouden kunnen komen. Dat
dwingt je om na te denken waarom
het logisch is dat er in het ene vak
heel anders gewerkt wordt dan in
het andere.
Checkvraag: kun je uitleggen wat het
vak van de ander inhoudt?
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criteria

EHBmO

Onvoldoende inzicht in de verschillen

Studenten zijn zich onvoldoende bewust van hun
eigen vaktaal.
Deelnemers (studenten, docenten, stakeholders) realiseren zich niet dat andere
vakgebieden niet dezelfde vocabulaire hebben. Of: dezelfde termen hebben
andere betekenissen in verschillende vakgebieden. Resultaat: Spraakverwarring.
Onduidelijkheid. Onbegrip.

Mogelijke oplossingen/interventies

Met elkaar afspreken dat
onduidelijkheden direct kunnen
worden bevraagd, zonder dat de
ander dat als onkunde interpreteert.

Zo min mogelijk vakjargon
gebruiken. Zit ook in de
professionele samenwerking vaak in
de weg omdat het irritatie, uitsluiting
en onbegrip met zich meebrengt

25

Elkaars vakjargon verkennen, door
bijvoorbeeld een woordenlijst te
maken van veelgebruikte vaktermen.
Dit appelleert aan de trots op het
eigen vak; het is leuk en leerzaam
om vaktermen naar voren te halen
en uit te leggen

Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij verschillen in werkproces en normen

Eerste Hulp bij verschillen in werkproces en normen
Deze categorie bevat de volgende ongelukken:
•

Er bestaan grote verschillen in gehanteerde werknormen.

•

Er zijn grote verschillen in ingeroosterde tijden

•

Studenten houden vast aan hun eigen werkmethoden.

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Verschillen in werkproces en normen

Er bestaan grote verschillen in gehanteerde
werknormen.
Voorbeelden: Wel of niet accepteren om te laat te komen.
Wel of niet accepteren van bepaalde humor of communicatievormen.
Verschillen in normen over wat ‘goed’ of ‘opleverbaar’ is.
Verschil in inzicht over de aan het project te besteden tijd en de lengte van
werkdagen.
Mogelijke oplossingen/interventies

Vooraf maken van een
samenwerkingsovereenkomst.
Daarbij is vooral het gesprek over de
normen en het daaruit ontstane
inzicht in de verschillen belangrijk.
Een eenzijdig opgestelde
samenwerkiingsovereenkomst werkt
niet.

Met elkaar afspreken dat
geconstateerde verschillen in
werknormen direct kunnen (of zelfs
moeten) worden uitgesproken.
Elkaar erop aanspreken als dat niet
blijkt te zijn gebeurd.Voorkomen dat
deze tot onderhuidse ergernissen
gaan leiden.

Iedereen laten aangeven wat voor hem/haar in de samenwerking echt
onacceptabel is.
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Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij verschillen in werkproces en normen

Verschillen in werkproces en normen

Er zijn grote verschillen in ingeroosterde tijden
Studenten kunnen niet op hetzelfde tijdstip aanwezig zijn. Studenten hebben
verschillende periodes (kwartaal / semester) waarin ze aan het project werken of
verschillende totaal besteedbare tijd aan het project. Er ontstaan verkeerde
verwachtingen over inzet en beschikbaarheid.

Mogelijke oplossingen/interventies

Alle studenten stellen elkaar op de
hoogte van elkaars beschikbaarheid,
te besteden tijd, aantal EC’s en eisen
vanuit de opleiding. Knelpunten
samen oplossen.

Aanpassen taken aan hoeveelheid
EC’s. Zorgen dat studenten niet
onder- of overvraagd worden.

Ideaal, maar moeilijk haalbaar:
Gezamenlijk roosteren van
samenwerktijd. Alle studenten voor
evenveel EC in het project.

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Verschillen in werkproces en normen

Studenten houden vast aan hun eigen
werkmethoden.
En erkennen niet dat in andere disciplines andere bruikbare werkmethoden
worden gebruikt. Hierdoor wordt de multidisciplinariteit niet optimaal benut.

Mogelijke oplossingen/interventies

Elkaars werkmethoden bespreken;
laten zien op basis van eerder
uitgevoerde projecten.
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Met elkaar verkennen welke
methode voor welk type werk
geschikt is, om zo steeds de best
passende methode te gebruiken.

Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij onevenwichtige samenwerking

Eerste Hulp bij onevenwichtige samenwerking
Deze categorie bevat de volgende ongelukken:
•

De samenwerking eist teveel aandacht op.

•

Het project wordt volledig georganiseerd en begeleid door één discipline.

•

Een multidisciplinair project wordt vanuit één discipline begeleid en
aangestuurd.

•

Er zijn grote verschillen op inhoudelijk niveau.

•

Onvoldoende aandacht voor de samenwerking zelf.

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Onevenwichtige samenwerking

Een partij trekt de stekker er halverwege de
samenwerking uit.
Bijvoorbeeld doordat resultaten te lang op zich laten wachten of de
relatie is verstoord. Dit levert grote verstoringen in
onderwijsprocessen op en kan het vertrouwen in elkaar jarenlang
verstoren.

Mogelijke oplossingen/interventies
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Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij onevenwichtige samenwerking

Onevenwichtige samenwerking

Een partij trekt de stekker er halverwege de
samenwerking uit.
Bijvoorbeeld doordat resultaten te lang op zich laten wachten of de
relatie is verstoord. Dit levert grote verstoringen in
onderwijsprocessen op en kan het vertrouwen in elkaar jarenlang
verstoren.

Mogelijke oplossingen/interventies

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Onevenwichtige samenwerking

Een partij trekt de stekker er halverwege de
samenwerking uit.
Bijvoorbeeld doordat resultaten te lang op zich laten wachten of de
relatie is verstoord. Dit levert grote verstoringen in
onderwijsprocessen op en kan het vertrouwen in elkaar jarenlang
verstoren.

Mogelijke oplossingen/interventies
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Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij onevenwichtige samenwerking

Onevenwichtige samenwerking

Een partij trekt de stekker er halverwege de
samenwerking uit.
Bijvoorbeeld doordat resultaten te lang op zich laten wachten of de
relatie is verstoord. Dit levert grote verstoringen in
onderwijsprocessen op en kan het vertrouwen in elkaar jarenlang
verstoren.

Mogelijke oplossingen/interventies

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Onevenwichtige samenwerking

Een partij trekt de stekker er halverwege de
samenwerking uit.
Bijvoorbeeld doordat resultaten te lang op zich laten wachten of de
relatie is verstoord. Dit levert grote verstoringen in
onderwijsprocessen op en kan het vertrouwen in elkaar jarenlang
verstoren.

Mogelijke oplossingen/interventies
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Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij disciplinaire verwarring

Eerste Hulp bij disciplinaire verwarring
Deze categorie bevat de volgende ongelukken:
•

Studenten organiseren rollen en taken ‘absoluut’.

•

Studenten zitten te veel op elkaars stoel.

•

De inbreng van een belangrijke partij wordt stelselmatig genegeerd of
ondergewaardeerd.

•

De taken binnen een team zijn strikt gescheiden.

•

Verwarring tussen inter-, multi- en transdisciplinaire projectaanpak.

< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

Disciplinaire verwarring

Studenten organiseren rollen en taken ‘absoluut’.
Taken worden vervolgens helemaal individueel uitgevoerd. Studenten voelen
zich niet comfortabel om zich te bemoeien met de andere discipline. Er wordt
geen gebruik gemaakt van de kracht van een team. Er wordt te weinig van elkaar
geleerd. Het resultaat leidt eronder.

Mogelijke oplossingen/interventies

Zorgen dat studenten zich
medeverantwoordelijk voelen voer
elkaars resultaten, en inzien dat het
eindresultaat beter wordt als je je
met elkaars taken bemoeit.

Peerfeedbacksessies organiseren,
waarin studenten iets van elkaars
werk moeten vinden en dat
terukoppelen aan elkaar.
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Een structuur opzetten waarin
eindverantwoordelijkheid voor een
deelresultaat (bij degene die er
verstand van heeft en het al kan)
wordt losgekoppeld van de
uitvoering door degene die iets wil
leren (en daarbij geholpen wordt
door de eindverantwoordelijke)

Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij disciplinaire verwarring

Disciplinaire verwarring

Studenten zitten te veel op elkaars stoel.
Het tegengestelde van strikt scheiden van de taken:
Studenten denken de andere discipline (bijvoorbeeld: graﬁsch werk, technisch
onderzoek, bedrijfskundige analyses, etc.) voldoende te beheersen en vragen
geen of te weinig inbreng van de andere discipline. Dit leidt tot teleurstellende
resultaten, omdat het werk niet door de echte specialisten wordt uitgevoerd.
Mogelijke oplossingen/interventies

Zorgen dat de disciplines echt van
elkaar weten wat ze kunnen (zie
‘inzicht in de verschillen’), zodat de
taken goed verdeeld worden

< Terug naar inhoudsopgave

Begeleidien op de kwaliteit van het
overleg: zorgen dat iedereen elkaars
werk ziet en begrijpt en kritisch
bekijkt.

38

criteria

EHBmO

Disciplinaire verwarring

De inbreng van een belangrijke partij wordt
stelselmatig genegeerd of ondergewaardeerd.
Bijvoorbeeld: technische studenten ontwikkelen een product zonder goed in
contact te treden met zorgstudenten die een waardevolle inbreng kunnen
hebben vanuit hun ervaring en praktische toepasbaarheid. Dit leidt tot een wel
technisch, maar niet in de praktijk werkend eindresultaat.
Mogelijke oplossingen/interventies

Zorg dat alle partijen op de hoogte
blijven van alle resultaten en dat er
tijd en er gelegenheid is om de
resultaten te bediscussiëren
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Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

EHBmO
Eerste Hulp bij disciplinaire verwarring

Disciplinaire verwarring

De taken binnen een team zijn strikt gescheiden.

Bijvoorbeeld in ‘communicatie’ en ‘technisch ontwerp’ of ‘vormgeving’ en
‘techniek’. Het tegengestelde van ‘teveel op de stoel van de ander zitten’: Hierdoor
leren de verschillende disciplines te weinig van elkaar, vindt onvolledige
informatieoverdracht plaats en worden slechte beslissingen genomen.

Mogelijke oplossingen/interventies

Zorgen voor overlegvormen waar tijd
en gelegenheid is om elkaars werk
echt te bekijken, in plaats van er
alleen in algemene termen óver te
praten.

< Terug naar inhoudsopgave

Begeleidien en sturen op de kwaliteit
van het overleg: zorgen dat iedereen
elkaars werk ziet en begrijpt en
kritisch bekijkt. Niet accepteren dat
studenten niet van elkaars werk op
de hoogte zijn.
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criteria

EHBmO

Disciplinaire verwarring

Verwarring tussen inter-, multi- en
transdisciplinaire projectaanpak.
Het is onduidelijk of er wordt verwacht dat je binnen je discipline blijft, de grens
opzoekt of deze oversteekt. Dit is vaak niet doordacht, docenten hebben andere
verwachting van studenten dan dat studenten denken dat ze moeten leveren.
Daardoor weten studenten niet goed wat ze echt moeten doen.
Mogelijke oplossingen/interventies

Bij de projectopzet duidelijk
aangeven of het de bedoeling is dat
er discipline-overstijgend wordt
gewerkt, of dat het project
disciplinair wordt opgeknipt.

Onoverkomelijke
kennisachterstanden zo nodig actief
verkleinen met workshops of
kennisdeelsessies.

Opdrachten zo formuleren dat elke
discipline een substantiële basistaak
heeft, waarin iedereen in zijn/haar
kracht kan staan.
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Oplossingen voor multidisciplinaire ongelukken

checklist

Instrument voor succesvolle samenwerkingen

Checklist voor
multidisciplinair
samenwerken
Zijn alle belangrijke aspecten van multidisciplinair samenwerken
in beeld en zo niet: wat zijn de actiepunten?

Deze checklist is bedoeld voor studenten én begeleidende/coördinerende docenten.
Je kunt er veelvoorkomende valkuilen mee opsporen en er acties aan
verbinden. De samenwerking kan op de vijf categorieën gecheckt worden:
Tip: De iconen zijn interactief

Overeenstemming op
doelen en verwachtingen

Oog voor de
verschillen tussen de disciplines

< Terug naar inhoudsopgave
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Gedeelde
werknormen

Aandacht voor de
samenwerking

Disciplines benutten

Voor ieder van deze categorieën hebben we
een checklist met vragen ontwikkeld.
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Instrument voor succesvolle samenwerkingen

Checklist
1
Inzicht in / overeenstemming over
doelen en verwachtingen
Vraag
Hebben jullie (studenten en docenten)
uitgebreid besproken welk doel jullie
met het project willen bereiken? Zijn
tegenstrijdige doelen (met elkaar of
de opdrachtgever) opgelost?
Bijv. beter leren samenwerken, echt
iets bouwen, leren leiding geven,
gewoon een voldoende halen, etc.

Check

Mogelijke actie

ja zeker
nog niet
helemaal
absoluut niet

Weten jullie (studenten en docenten)
precies waarop de andere deelnemers
/ disciplines worden beoordeeld
vanuit hun eigen opleiding?

ja zeker

Hebben jullie dit in het begin uitgebreid
besproken? Is dit strijdig met wat
de opdrachtgever verwacht? Bijv.
een werkend prototype, werken
volgens een bepaald ontwerpproces,
verplichte rekenmethode, etc..

absoluut niet

nog niet
helemaal

Klik hier voor meer informatie over overeenstemming
Klik hier voor eerste hulp bij verschillen in doelen en verwachtingen
< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

2
Inzicht in de verschillen
tussen de disciplines
Vraag

Check

Kunnen jullie écht uitleggen wat
elke andere discipline in het team
inhoudt en wat ze allemaal kunnen
bijdragen aan het project?

ja zeker

Zijn er projectvoorbeelden of studieonderwerpen uitgewisseld? Hebben ze
uitgelegd wat hun vakjargon betekent?
Hebben jullie opvallende verschillen
besproken?

absoluut niet

Maken jullie echt gebruik van
elkaars discipline en doet iedereen
waar hij voor is opgeleid?

ja zeker

Bijvoorbeeld: productontwerpers maken
de behuizing, de elektronici zoeken
componenten.

Mogelijke actie

nog niet
helemaal

nog niet
helemaal
absoluut niet

Klik hier voor meer informatie over inzicht in verschillen
Klik hier voor eerste hulp bij onvoldoende inzicht in verschillen
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Instrument voor succesvolle samenwerkingen

checklist

Checklist
3
Overeenstemming in werkwijze en normen
Vraag
Hebben jullie in overleg
overeenstemming bereikt over de
werknormen?
Bijvoorbeeld over op tijd beginnen,
manier van omgaan met elkaar, elkaar
het woord geven, etc.?
Hebben jullie informatie uitgewisseld
over de manier van werken?
Bijvoorbeeld projectaanpak,
tijdsbesteding, werkdagen, vastlegging,
werken met eisen, etc. van de andere
disciplines?
En hebben jullie de verschillen besproken
en overeenstemming bereikt?

Check

Mogelijke actie

ja zeker
nog niet
helemaal
absoluut niet

ja zeker
nog niet
helemaal
absoluut niet

Klik hier voor meer informatie over overeenstemming in werkwijze en normen
Klik hier voor eerste hulp bij verschillen in werkproces en normen
< Terug naar inhoudsopgave
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criteria

EHBmO

4
Aandacht voor de samenwerking zelf
Vraag

Check

Hebben jullie het met elkaar
regelmatig over de kwaliteit van de
samenwerking tussen de disciplines?
Is dat weleens een agendapunt?
Spreken de deelnemers uit
verschillende disciplines elkaar
weleens aan op lastige verschillen?

Mogelijke actie

ja zeker
nog niet
helemaal
absoluut niet

Begeleiden de docenten actief in het
samenwerken tussen de disciplines
en het oplossen van misverstanden /
problemen?

ja zeker

Brengt de begeleider dit regelmatig
ter sprake? Helpt de begeleider
multidisciplinaire misverstanden op te
lossen?

absoluut niet

nog niet
helemaal

Klik hier voor meer informatie over aandacht voor de samenwerking
Klik hier voor eerste hulp bij onevenwichtige samenwerking
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Instrument voor succesvolle samenwerkingen

checklist

Checklist
5
Disciplines benutten
Vraag
Hebben jullie in overleg
overeenstemming bereikt de taken
en rollen?
Bijvoorbeeld hoe de verschillende
disciplines het best tot zijn recht komen?

Check

Mogelijke actie

ja zeker
nog niet
helemaal
absoluut niet

Hebben jullie afspraken gemaakt
over het informeren van elkaar zodat
de resultaten regelmatig besproken
worden?

ja zeker

Bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat
iedereen gehoord en gezien wordt en
resultaten en proces in overeenstemming
met elkaar blijven?

absoluut niet

Houden jullie de andere disciplines
écht op de hoogte van jullie
resultaten?

ja zeker

Zijn de taken niet té strikt verdeeld?
Durven jullie elkaars werk te beoordelen?

< Terug naar inhoudsopgave

nog niet
helemaal

nog niet
helemaal
absoluut niet
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criteria

Vraag

Check

Heeft iedere discipline genoeg
te doen genoeg inspraak?
Is er geen dominante discipline
die de anderen overstemt?

EHBmO

Mogelijke actie

ja zeker
nog niet
helemaal
absoluut niet

Klik hier voor meer informatie over disciplines benutten
Klik hier voor eerste hulp bij disciplines benutten
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Instrument voor succesvolle samenwerkingen

checklist

Multidisciplinair samenwerken in onderwijsprojecten
gebeurt in een complex speelveld met studenten,
docenten en stakeholders uit verschillende beroeps- en
onderwijsachtergronden. Het kan voor alle partijen leerzaam
zijn en tot prachtige resultaten leiden, maar zonder slag of
stoot gaat het zelden.
Deze toolbox is samengesteld op basis van ervaringen die zijn
opgedaan bij het uitvoeren van multidisciplinaire projecten
binnen het technische domein van Hogeschool Rotterdam. Bij
veel docenten en studenten bleek behoefte te bestaan aan
een leidraad.
De toolbox bestaat uit een aantal succescriteria voor
multidisciplinair samenwerken en een “EHBO voor
multidisciplinaire ongelukken”, waarin interventies staan
voor het oplossen van veelvoorkomende problemen bij het
multidisciplinair samenwerken.
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