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Presentation Notes
De Pressure Cooker is in 2015 en 2016 ontwikkeld door een docententeam van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de UvA. Afgelopen jaar is dit concept bij meerdere opleiding op bachelor en masterniveau uitgetest. Door wetenschap te laten interfereren met bedrijven en andere maatschappelijk relevante organisaties aan de hand van een echt vraagstuk uit de praktijk, wordt zowel voor de student als ook voor de maatschappelijk partner duidelijk hoe een en ander invloed heeft op elkaar én op de uitdagingen. Door naast de algemene academische skills - die aan de universiteit gedoceerd worden - ook andere vaardigheden te trainen, krijgt de student kennis van verschillende methoden en processen om beide werelden beter te kunnen bedienen. De Pressure Cooker tracht hieraan bij te dragen door studenten bewust te maken van die kracht van het verbinden en samenwerken en leert ze om actief over de ‘schutting’ van de universiteit te kijken, de maatschappij in.



PRESSURE COOKER 

Waarom? Hoe? 



Waarom? 

Presenter
Presentation Notes
Onze wereld verandert in rap tempo. Zowel sociologische,culturele, technologische, economische, ecologische als ook politicologische ontwikkelingen vragen om een nieuwe kijk op hoger onderwijs. De complexe maatschappelijke uitdagingen van vandaag én morgen vragen om professionals die over de grenzen van hun vakgebied heen kunnen kijken en goed kunnen samenwerken. Een globale en kennisintensieve economie wordt aangedreven door een ander type werknemer dan in het verleden. Het vraagt professionals die uitblinken in het toepassen en creëren van de nieuwste kennis en die beschikken over vaardigheden zoals kritisch denken (o.a. analyseren en argumenteren), samenwerking (o.a. communicatie en project management), reflectief vermogen en kunnen omgaan met onzekerheid. Dit sluit aan bij maatschappelijke discussies over de rol van universiteiten en kennisdeling in de samenleving. Universiteiten en hogescholen worden nog steeds gezien als dé ontwikkelaars van nieuwe kennis en daarmee een belangrijke motor achter de economie. Instellingen voor hoger onderwijs zouden daarom moeten functioneren in open verbinding met hun omgeving. Afgestudeerden moeten een brug kunnen slaan tussen academie, bedrijfsleven, overheid en maatschappij (maatschappelijke organisaties, NGO’s, burgerinitiatieven). Uit resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt de laatste jaren1 steevast dat er bij de meeste opleidingen behoefte is aan het verkleinen van de kloof tussen het hoger onderwijs en de maatschappij. Ook afgelopen collegejaar (20152) scoorde ‘voorbereiding beroepsloopbaan’ weer als een-na-slechtste van alle bevraagde onderdelen, met ‘stage & opleiding’ daar niet ver boven. 



LEERDOELEN 
 de student is in staat om een vraagstuk 

van een klant onder druk te analyseren 
en een oplossingsrichting te ontwikkelen 
en te presenteren  

 

 de student doet een bewuste poging om 
te reflecteren op het werkproces en hun 
eigen rol daarin. 

 

Presenter
Presentation Notes
De Pressure Cooker heeft tot doel om studenten te leren om een vraagstuk van een klant onder druk te analyseren en een oplossingsrichting te ontwikkelen en daarnaast te reflecteren op het werkproces. 



INGREDIENTEN 
 

 Een 2,5 dag durend intensief programma (1,5 ECTS) als onderdeel van 
een module 

 Voor studenten van iedere bachelor of master ongeacht disciplinaire 
achtergrond 

 Werken aan een vraagstuk in opdracht van een echte opdrachtgever  

 

 



OPBOUW PROGRAMMA 
Dag 1  Dag 2  Dag 3  

Team building Analyse van het probleem Werken aan de oplossing  

Explore your teams’ strengths 
and weaknesses  

Evaluate and analyse 
question and search for 
solutions 

Search for solutions or product 
and engage an convince 
partners 

Presenter
Presentation Notes
De Pressure Cooker wordt over het algemeen binnen het onderwijs geïntroduceerd als onderdeel van een module of programma, maar kan ook op zichzelf staan bijvoorbeeld als extra curriculair programma. De Pressure Cooker duurt gemiddeld 2,5 dag (1,5 EC) en is geschikt voor zowel bachelor- als masterstudenten, ongeacht hun disciplinaire achtergrond. Tijdens de Pressure Cooker werken maximaal 50 studenten per groep (met 1 facilitator en gemiddeld 1 begeleider per 15 studenten) aan een aantal vraagstukken afkomstig van een of meerdere bedrijven en/of maatschappelijke organisaties. De Pressure Cooker bestaat uit de volgende onderdelen: trainingen (door de facilitator of junior docenten), presentaties van de studenten, groepswerk, expertmeeting en reflectie opdrachten. Studenten starten de Pressure Cooker met een uitleg over de vraag van de externe organisatie en een training mbt reflectie om teamwerk en op zichzelf. Op dag 2 gaan studenten aan de slag met de analyse van het probleem (oa d.m.v. interviewen van experts) en op dag 3 eindigen ze met het zoeken naar oplossingen en presenteren van het resultaat aan de opdrachtgever. 	



VRAGEN 
Hoe krijg je de groenafvalstroom sluitend // circulair op het eiland Vlieland? 

Hoe voorkom je Post Traumatisch Stress Syndroom in soldaten of op welke wijze kun je de meest 
veerkrachtige soldaten screenen? 
Hoe kun je bepalen of adolescenten berecht moeten worden via volwassen- of jeugdrecht? 

How can the IND contribute to making the Netherlands the most competitive environment for talented 
high educated people? 
 
How can the self-expression of locked-in patients be facilitated? 
 
Hoe kan hij-instroom en de diversiteit van de instroom worden vergroot binnen het PO en wat is de 
impact daarvan op het pedagogisch klimaat en de kwaliteit van het onderwijs? 
 
Hoe ga je om met homoseksualiteit in de klas (concreet: wat is de rol voor ouders/leerkrachten) en/of 
hoe voedt je transgender/homoseksuele kinderen op? 
 

How to improve the quality of life of refugees in Amsterdam? 
 

Presenter
Presentation Notes
LabVlieland vroeg 2e jaars studenten van de bachelor Future Planet Studies om te kijken naar mogelijkheden om de verwerking van het groen-afval op het eiland Vlieland zelf te laten plaatsvinden. Vandaag de dag wordt het afval nog per containers op de veerboten naar het vast land vervoerd, wat onnodig duur is en voornamelijk voor stankoverlast zorgt. Het sluiten van de kringloop op het eiland zelf heeft een boel voordelen, zoals het gebruik ervan als compost, mest of voor bio-verwerking. Het bleek zelfs geschikt te zijn om buiten-sauna’s mee te verwarmen. Het Ministerie van Defensie vroeg de studenten van de Research Master Brain and Cognitive Sciences naar toekomstige manieren/programma’s om het proces van het aannemen van veerkrachtige mensen beter te kunnen monitoren. Dit ter preventie van het vroegtijdig verlies van veel personeel door Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Verschillende oplossingen zijn mogelijk, zoals het gebruik van robots, beter ontwikkelde screening methoden, of mindfulness training tijdens de mentaal uitputtende oefeningen.



OPDRACHTGEVERS 
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DETAIL OVERZICHT 
DAG 1 --- TEAMBUILDING 
17:00 Welkom + informeren over programma + optioneel diner  
18:00 Training Teambuilding dmv Teamcharter of Kernkwadranten 
19:00 Training Teambuilding dmv Oeps model of S.M.A.R.T.! 
20:00 Energizer Teambuilding dmv kranten meppertje, In volgorde of Low-tech social network 
20:30 Training Analyse van het probleem dmv The 7P’S framework 
21.00 Energizer – Teambuilding - Gift shower 
21:15 Afronding dag + borrel 
DAG 2 --- ANALYSE VAN HET PROBLEEM 
9:00 Welkom+ CHECK-IN + Optioneel Ontbijt 
9:15 Energizer - Teambuilding dmv  Spaghettitoren of Het Studentenbeest 
11:30 Training Analyse van het probleem dmv Issue tree of Affinity map of SWOT analyse 
9:30 Training Werken aan de oplossing dmv Future scenario’s of Business Canvas Model 
13:00 Lunch 
14:00 Training Overtuigend presenteren dmv Elevatorpitch of PechaKucha 
16:30 Voorbereiden presentatie 
17:00 Presenteren eerste bevinden en mogelijke oplossingen en feedback aan experts 
19:00 Diner met experts 
20:00 Energizer Teambuilding dmv Spaghettitoren of Het Studentenbeest 
20:30 Feedback verwerken 
21:30  Check out- Evaluatie op groepsproces + Borrel 



DETAIL OVERZICHT 
Dag 3 – WERKEN AAN DE OPLOSSING 

9:00 Welkom+ CHECK-IN + optioneel ontbijt 

9:15 Energizer – Concentratie dmv Tellen tot 10 of Mediatie 

9:30 Training Werken aan de oplossing dmv Walt Disney Room  of 
Future Scenario’s 

10:30 Prioriteren mogelijke oplossingen 

13:00 Lunch  

14:00 Training Werken aan de oplossing dmv Walt Disney Room 

15:00 Energizer Concentratie dmv Tellen tot 10 of Mediatie of Future 
Scenario’s 

15:15 Voorbereiden presentatie 

16:00 Eindpresentatie voor opdrachtgever  

17:00 CHECK-OUT – Evaluatie  

18:00 Toost en borrel 

TRAININGEN  
 
Teambuilding 
•  Teamcharters  
• OEPS Model  
• Kernkwadranten  
• S.M.A.R.T.!  
  
Analyse van het probleem 
• THE 7P’S FRAMEWORK 
• S.W.O.T. Analyse 
• Walt Disney Strategy 
• Business Model Canvas 

 
Werken aan oplossingen 
• Vision Cover Story 
• Scenario analyse 
• Affinity map  
• Solution tree 
  
Overtuigend presenteren 
• Elevator Pitch 
• Pechakucha 
• Presentatiekader      

 
 
 



RESULTAAT EN BEOORDELING  
 

Problem solving  

 Probes all appropriate sources;  

 demonstrates advanced skill and insight in gathering and sorting 
key information; 

 Identifies and manages the appropriate level of inclusion indicated 
by the situation; 

 Break down the challenge into key components; 

 Consider various ways of approaching and resolving the challenge; 

Collaboration   

 Reflect on individual and team performance for individual, as well 
as team performance improvement; 

 Recognize one’s limitations in skills, knowledge, and abilities. 
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Presentation Notes
Verschillende opdrachtgevers vragen om verschillende uitkomsten. Het is zaak dat alle studenten een tussen-presentatie (aan de experts) en een eindpresentatie (aan de opdrachtgever) geven, waarin ze respectievelijk de mogelijke uitkomsten en uiteindelijke oplossingen geven. Daarnaast dienen ze aanbevelingen te doen hoe de opdrachtgever de oplossing zou kunnen implementeren, eventueel in samenwerking met de studenten. De presentaties moeten aansluiting vinden bij de (stijl van de) opdrachtgevers, en dienen overtuigend te zijn. Eventueel kan de studenten gevraagd worden een management summary of rapport te schrijven. De beoordeling van de Pressure Cooker kan op verschillende manieren plaatsvinden. Soms is de Pressure Cooker onderdeel van een extra curriculair programma en wordt niet (met een cijfer) beoordeeld. Een andere mogelijkheid is dat de Pressure Cooker onderdeel is van een groter vak en bijvoorbeeld een verplichte aanwezigheid kent maar geen beoordeling. Er kan gebruik worden gemaakt van peer assessment of van een zogenaamd ‘self evaluation report ‘waarbij de student zelf aangeeft in hoeverre hij de leerdoelen heeft bereikt (zie bijlage). Wordt de Pressure Cooker beoordeeld dan raden wij een op maat gemaakt beoordelingsformulier te maken. De onderstaande beoordelingscriteria kunnen hiervoor worden gebruikt. 



TRAINING  
TEAM CHARTER 

Presenter
Presentation Notes
De groepsleden moeten middels een model hun sterke en zwakke kanten inzichtelijk maken voor de andere groepsleden



TRAINING  
VISION COVER STORY 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Visualising your mission with cover storyThe purpose of the cover story – an open-ended, creative thinking exercise – is to dream up an ideal future for the programme. The object of the exercise is to suspend disbelief and to envision a future state that is so outstanding that it will be featured on the cover of a well-known magazine or newspaper. This exercise encourages participants to think big and to plant seeds for a future that perhaps was not possible beforehand. 



Example: How can you increase excellence in primary education? 

Excellence in PE 

Child 

Cognitive aspects 

Personality 

Parents and Peers 

Teacher 
Sources 

Attitude 

School 

Sources 

Policy 

Incentive 

TRAINING 
ISSUE TREE 
 

Presenter
Presentation Notes
De onderzoeksvraag wordt geanalyseerd. Welke oplossingen hebben de studenten?



TRAINING  
FUTURE SCENARIOS 
 
 



TRAINING  
WIE IS ONZE KLANT?  
 



FEEDBACK VAN STUDENTEN 
 I gained a new understanding of how to connect brain and cognitive science and 

society 
 

 Beter grip krijgen op jezelf en hou je in team verband effectiever en meer 
doelgericht kan werken 
 

 What I found most challenging however, was the variety of (opposing) personalities 
in our group and clashes this brought about under pressure. In the end it all turned 
out well, fortunately, but I don´t feel like the personal relationships in our group 
have grown.’  
 

 ‘It was a challenge for me to interview experts and to communicate with people 
from outside the academic world.’  
 

 ‘I like taking initiative and have a leading role in teams, which was appreciated.’ 
 
 ‘That some jobs outside of the field of academia also require the expertise learned 

during the masters program.’  
 
 
 



LESSONS LEARNED 

 Zowel op bachelor en masterniveau 

 Commitment van studenten – onderdeel 
van een vak/ programma 

 Past goed bij start van jaar/ programma/ 
cursus 

 Commitment van externe opdrachtgever  

 Een ‘hoe’ vraag 

 Locatie buiten de universiteit 

 

 



Vision Cover Story 
  

• Hoe kunnen we in het HO inspelen op maatschappelijke veranderingen? 
• Hoe kunnen we de samenwerking tussen opleidingen in het hoger onderwijs en externe partners 

versterken? 
 

Presenter
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The newspaper of the future! What is the scoop in 2050? Cover (tells the great story of their success) Big Headlines (convey the substance of the cover story)Sidebars (reveal interesting facets of the cover story) Quotes (from students, alumni, teachers or work field) Brainstorms (document initial ideas for the cover story) Images (support the content with illustrations) 



ISSUE TREE 
 

• Hoe kunnen we in het HO inspelen op maatschappelijke veranderingen? 
• Hoe kunnen we de samenwerking tussen  opleidingen in het hoger onderwijs en externe partners 

versterken? 
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LaatIssue trees are used to solve problems by breaking them down into their component parts.  That makes them particularly useful for addressing large, complicated problems.They are called trees because they are narrow at the top - starting with the problem statement - and wider at the bottom as the problem is broken down into increasingly wider levels of issues and sub-issues de groepen op de flip-over links in het midden het doel van de onderzoeksvraag opschrijven. 1.  Break down a problem into manageable partsMost problems faced by McKinsey teams are complex and difficult.  Breaking them down into issues and sub-issues results in smaller problems that are easier to solve.2.  Enable solving the larger problem by solving the right component partsBecause the sub-issues and issues build up to the problem statement, addressing the right ones will solve the overall problem.  Proper prioritization allows teams to focus on the issues and sub-issues that drive the greatest impact and contribute most to solving the larger problem.3.  Align the team on nature of the problem and path to the solution(s)The issue tree provides a shared understanding of the issues that comprise the problem.  By aligning on the most impactful issues and sub-issues and how to solve them, the team will also have a shared vision of how to solve the problem statement.  This understanding can be increased by having team members participate in the creation of the issue tree.4.  Provide insight into missing issues and sub-issuesAs the team strives to make each level of the issue tree MECE, it will become apparent if elements are missing.  That will allow the team to investigate areas of potential impact that might have been missed if an issue tree had not been created.
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