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‘Leren in een veilige omgeving,  
waar je rustig fouten kunt maken’

Effectief leren

Soft skills: ook in een academische omgeving zijn ze 

onmisbaar. Bijvoorbeeld als je kwalitatief onderzoek 

doet in de vorm van interviews. Duidelijke en 

neutrale vragen stellen, de geïnterviewde op zijn 

gemak stellen, interventies doen en doorvragen, 

het zijn vaardigheden die je leert beheersen door 

te oefenen en te oefenen. In een online training 

gebeurt dat heel effectief. 

In deze case study beschrijven we hoe studenten van de Universiteit Utrecht leren 

interviewen via een online training van TrainTool. We spraken met dr. Ilse van Liempt, 

assistent professor Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht die de training 

heeft ontworpen. 



Volop oefenen

Bij de vakgroep Geowetenschappen staat de 

kunst van het interviewen sinds kort nadrukkelijker 

op het onderwijsprogramma. Om kwalitatief 

wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen 

moeten de studenten de technieken onder de 

knie krijgen: duidelijke vragen stellen, omgaan 

met sociaal wenselijke antwoorden, samenvatten, 

doorvragen en inlevingsvermogen tonen. 

Vaardigheden die je leert door te snappen, te zien 

en veel te oefenen.

Rollenspel maakt plaats voor online

Het oefenen gebeurde voorheen met rollenspellen 

in de klas. Met als nadeel, aldus Ilse van Liempt, dat 

niet iedereen in de beschikbare tijd aan de beurt 

kwam. ‘En wie geen actieve rol heeft, leert  weinig’, 

vertelt Ilse. Ze kwam via een collega in contact met 

TrainTool en ontdekte de mogelijkheden van het 

online trainen van soft skills. Het grootste voordeel 

volgens Ilse? Dat online iedereen aan de beurt komt 

in een veilige omgeving en dus volop kan oefenen. 

Waarom een online training?

Training op maat

Ilse van Liempt zelf schreef, met hulp van TrainTool, 

het script voor de training Interviewvaardigheden. 

De kracht van de trainingen is dat het bouwwerken 

zijn die op maat kunnen worden ‘ingericht’. 

De studenten Geowetenschappen oefenen 

hun interviewvaardigheden dan ook rondom 

onderwerpen en met casuïstiek die ze tegen 

(kunnen) komen in hun studie.

Practice, practice, proof

De online training start voor iedere student met een 

beginscan (0-meting), die bepaalt waar de student 

staat. In de modules daarna volgen oefeningen 

waar studenten concrete vaardigheden oefenen. 

Doorvragen bijvoorbeeld, of samenvatten. De 

student oefent die vaardigheden zelf en als hij denkt 

ze te beheersen, neemt hij op. Of nog een keer, 

als hij denkt dat het beter kan. Pas als de student 

tevreden is, stuurt hij het webcamfilmpje in voor 

feedback. Na de oefenmodules volgt een eindscan. 

De docent beoordeelt alleen de begin- en eindscan; 

op de oefenmodules geven studenten elkaar peer 

feedback. 

Wat biedt TrainTool?

“Op de 5.261 video’s die 
gedeeld werden met de 
groep, werd 9.343 keer 
feedback gegeven. 
Gemiddeld kreeg iedere 
deelnemer in totaal 
ruim 27 persoonlijke 
feedbackberichten.”



Fouten maken mag

De studenten pakken de online training moeiteloos 

op. Ilse: ‘Ze zijn positief over het leren in deze 

veilige omgeving waarin ze rustig fouten kunnen 

maken. En wat heel belangrijk is: ze kunnen extra 

oefenen op onderdelen die ze lastig vinden.’ Ook 

leerzaam is dat de studenten zichzelf corrigeren; 

ze kunnen hun filmpje immers meerdere malen 

opnemen en bepalen zelf wanneer het goed is. 

Ze moeten even wennen aan het praten tegen een 

scherm, maar zijn er snel vertrouwd mee. Via de chat 

geven ze elkaar actief en tijdig feedback. Ilse: ‘Ook 

die peer feedback werkt uitstekend. De docent hoeft 

alleen op een aantal cruciale momenten feedback te 

geven.’ 

Vast onderdeel van de studie

De online training Interviewvaardigheden is 

inmiddels een vast en verplicht onderdeel van het 

curriculum. Het script is slechts een klein beetje 

veranderd; aanpassingen die gemakkelijk en snel 

zijn door te voeren in de trainingen van TrainTool. De 

training is sinds enige tijd zelfs via een app op de 

smartphone beschikbaar. 

Goede resultaten.

Voorbeeldrapportage.


