Best of both worlds
Het toevoegen van online ervaringen in campusonderwijs
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‘Het moge duidelijk zijn dat het niet
gaat om de vraag ‘online óf offline’’

B

ij mijn komst naar de Universiteit Leiden,
ruim twee jaar geleden, was ik blij te
ontdekken hoe goed de universiteit
ervoor staat op het gebied van online
onderwijs. Ik maakte kennis met vele
interessante experimenten, waarbij docenten
uit alle faculteiten waren betrokken. In deze
publicatie presenteren we hun bevindingen.
De focus ligt daarbij op de ervaringen met
online leren voor reguliere studenten in het
campusonderwijs; soms met volledige online
cursussen, in de meeste gevallen met online
modules binnen vakken.
De meerwaarde van online onderwijs
is goed zichtbaar in een groot aan
tal toepassingen: van activerend
onderwijs tot vaardigheden aanle
ren en van gepersonaliseerd oefen
materiaal tot stagevoorbereiding.
Het is mooi om te zien hoe breed
het scala is. Online leren kan
daardoor een bijdrage leveren
aan veel van de ambities uit
de onderwijsvisie van de
Universiteit Leiden.
Meer dan honderd docen
ten waren de afgelopen
jaren bij deze verkenningen

 etrokken. In dit boekje delen twintig van hen hun
b
ervaringen en tips met u. Ze zijn bewonderenswaardig
open over zowel de successen als de uitdagingen. Hun
verhalen zijn geclusterd rondom zes thema’s,
die voor een brede groep relevant zijn. Laat u
– net als ik – inspireren door deze docenten,
die de moed hebben om voor de troepen
uit te lopen.
Het moge duidelijk zijn dat het niet gaat
om de vraag ‘online óf offline’. Wat deze
zeventien casussen laten zien is hoe de
Universiteit Leiden haar studenten
the best of both worlds biedt: online
leerervaringen voor een goede
voorbereiding, zodat contact
momenten optimaal kunnen
worden benut voor interactie
en verdieping. Ik hoop dat deze
voorbeelden u aanzetten om ook
online onderwijs in het eigen
onderwijs te integreren. Bij de
Universiteit Leiden willen we niet
meer anders.
Hester Bijl

Vice-rector Universiteit Leiden

VOORWOORD
Hester Bijl
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‘Het is dus én-én’
THEMA 1

MOOC’s
in campus
onderwijs
Wat zijn belangrijke aandachtspunten om van
de inzet van onderdelen van MOOC’s in het
campusonderwijs een succes te maken?
Hoe vind en beoordeel je online materiaal
van derden? Docenten en onderzoekers van
de Universiteit Leiden delen hun ervaringen.

Massive Open Online Courses (MOOC’s) zijn prachtige visitekaartjes voor universiteiten. De MOOC
van Bernard Steunenberg, wetenschappelijk directeur en hoogleraar Bestuurskunde, is daar één van.
Maar dragen MOOC’s ook bij aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor de éigen studenten?

Z

ijn MOOC ‘European Policy
and Implementation’ stond
in de top 20 best beoordeel
de MOOC’s van 2017 van
de MOOC zoekmachine
Class-Central. En in de top 50 aller tijden,
als enige MOOC uit Leiden. Steunen
berg belicht in vijf weken hoe de besluit
vorming in de Europese Unie tot stand
komt en op welke manier deze geïm
plementeerd wordt door de lidstaten.
In de MOOC zijn onder andere filmpjes
opgenomen en ‘kennisclips’: miniatuur
colleges. Ook werden interviews met
experts geplaatst over een aantal dos
siers, zoals luchtkwaliteit en verblijfs
vergunningen.

Eigen studenten

“Het is hartstikke leuk dat je aan de
wereld laat zien welke expertise je hebt.
En dat mensen gemotiveerd raken om
zich daarom in Leiden in te schrijven”,
vertelt Steunenberg. Toch brengt het ook
de vraag naar voren wat je als universi
teit doet voor je eigen studenten. “Levert
een MOOC nou een kwaliteitsverbetering
op voor het onderwijs in Leiden?”
Elementen van MOOC’s, zoals kennis
clips, zet hij nog steeds in tijdens zijn

ze heel graag – met andere studenten
en docenten. Ik vind het leuk dat je met
deze manier van presenteren van je stof
veel meer voor studenten kunt doen. Ze
nemen meer op dan tijdens een klassikale
les. Ze hebben de ruimte om kritisch met
het materiaal aan de slag te gaan, vragen
te stellen en misschien ook hun eigen
ideeën erop los te laten.”

Op hoog niveau kennis delen

Bernard Steunenberg

Wetenschappelijk directeur
en hoogleraar Bestuurskunde
Innovatie 3 Bestaande MOOC’s
integreren in de colleges aan
eigen studenten

colleges, maar wel in een aangepas
te vorm. “Als ik een MOOC in L
 eiden
gebruik, is het een soort blended
learning. Het lijkt op een Small P
 rivate
Online Course (SPOC), maar tegelijker
tijd is er wel sprake van interactie met
studenten. Persoonlijke aandacht willen


De vrees van docenten over de opmars
van MOOC’s is dan ook niet bewaar
heid geworden. “Ze waren bang dat ze op
elk ogenblik hun baan zouden verliezen
omdat studenten alleen nog maar MOOC’s
van Harvard, Stanford en aanverwante
plekken zouden gaan volgen.” Het is dus
én-én: offline contact onderhouden met
studenten en online op een hoog niveau
kennis blijven delen.
“Je moet rekening houden met de houd
baarheid van een MOOC. Geen docent
geeft vijf jaar dezelfde tekst. Op een
gegeven ogenblik merk je dat bepaal
de kennisclips een update nodig hebben.
Dat betekent dat een nieuwe investering
nodig is. Ik denk dat het een voortdu
rende zorg is om MOOC’s op een goed
niveau te houden.”
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Ook millennials moeten wennen
aan het volgen van een MOOC

THEMA 1
MOOC’s in campusonderwijs

In de bachelor Geneeskunde komt een aantal onderdelen van de MOOC over
niertransplantaties van Marlies Reinders aan bod. Daar is goed over nagedacht.
“Hou het doel van je onderwijs voor ogen en ga dan op zoek naar online materiaal
dat erbij past. Nooit andersom.”

T

oen de mogelijkheid
zich aandiende om
online onderwijs te
ontwikkelen, wisten
Marlies Reinders en
haar collega’s direct dat ze iets wil
den maken dat ze in het eigen onder
wijs konden inzetten. “Het maken
van een MOOC is goed voor je eigen
onderwijs, omdat het je dwingt om
een vernieuwingsslag te maken,”
zegt Reinders, die hoogleraar inter
ne geneeskunde is. Binnen het LUMC
zet zij zich in om het geneeskunde
onderwijs te verbeteren, onder ande
re met behulp van nieuwe technolo
gieën zoals virtual reality (VR) en
hologrammen (AR) en door onder
delen van online cursussen te inte
greren in het c ampusonderwijs.

Flexibel en actief onderwijs

De MOOC ‘Clinical Kidney, Pan
creas and Islet Transplantation’ is
gericht op professionals en medische

studenten. Artsen die de MOOC in
het kader van een leven lang leren
volgen, krijgen hiervoor accredi
tatie. De MOOC wordt daarnaast
gebruikt door Honoursstudenten, tij
dens de Leiden Oxford Transplan
tation S
 ummerschool (LOTS) en
hij wordt aangeboden binnen het
Virtual Exchange Programme van de
Universiteit Leiden.
Voor de meer dan 300 bachelor
studenten Geneeskunde gaat het
om specialistische kost, die zich
niet één op één laat vertalen naar
het campusonderwijs. In één week
campusonderwijs over transplan
tatie komt geselecteerd materiaal
voorbij uit alle vier de modules van
de MOOC. “Het is flexibel en actief
onderwijs, mede door de korte
filmpjes en het levendige discussie
forum,” zegt Reinders. “We hebben
moderators in dienst, maar
over het algemeen hoeven zij
niet vaak in te grijpen. Studenten

helpen elkaar verder en corrigeren
elkaar.”

Persoonlijk inleiden

De juiste inbedding is van groot
belang om te voorkomen dat de
bachelorstudenten in digitaal drijf
zand terechtkomen. Daarom leidt
Reinders de online onderdelen altijd
persoonlijk in en organiseert ze
een face-to-face feedbackcollege na
afloop. “Ik heb geleerd dat het heel
belangrijk is om de eerste les uitleg
te geven over het doel van de MOOC
en om te benadrukken dat ik na
afloop terugkeer. Tussendoor kun
nen ze me altijd bereiken als ze vast
lopen.”
Samen met collega’s doet Reinders
onderzoek naar de integratie van de
MOOC in campusonderwijs. Uit de
eerste bevindingen blijkt dat veel
studenten enthousiast zijn, al zijn er
natuurlijk altijd uitzonderingen. Zo
was één student van mening ‘dat het

een goedkope oplossing is om stu
denten die veel collegegeld beta
len een online cursus voor te scho
telen die iedereen kan volgen’. Daar
ligt een uitdaging, concludeerde ze
droogjes. Vooral omdat het LUMC in
de toekomst alleen maar méér o
 nline
onderwijs wil integreren en niet
alleen zelfgeproduceerd materiaal.

Blauwdruk voor online
cursussen

“Wereldwijd is er zo veel mooi
geneeskunde-leermateriaal beschik
baar,” betoogt Reinders. “Het is jam
mer dat het nog onvoldoende wordt
gevonden.” Haar team werkt aan
een blauwdruk voor het ontwerp
van online cursussen. Niet alleen om
eigen online onderwijs te ontwikke
len, maar ook om de kwaliteit van
bestaande MOOC’s beter te kunnen
beoordelen. Reinders: “Het is super
leuk om online onderwijs te ont
wikkelen, maar ook heel tijdrovend.
Daarom is het fijn en goed om vaker
online materiaal te hergebruiken.”

Marlies Reinders

Hoogleraar interne geneeskunde
Leids Universitair Medisch Centrum
Innovatie 3 Een MOOC over nier
transplantaties die wordt ingezet voor
verschillende doelgroepen, waaronder
bachelorstudenten

VIJF AANBEVELINGEN

van Marlies over de inzet van
MOOC's in het campusonderwijs

1.

Bedenk goed wat
je wilt integreren
en waarom.
“Start bij het doel
van je onderwijs.
Wat ben je van
plan en wat past
daarbij? Probeer
voor je te zien hoe
een online leer
activiteit erin
moet passen.”

2.

Check of de
online cursus
open staat.
“De meeste
MOOC's hebben
een start- en een
einddatum. Ook
een MOOC die
je in eigen tempo
kunt doorlopen, is
niet per definitie
altijd online
beschikbaar.
Controleer daarom
of het wel mogelijk
is om je campusstudenten te laten
deelnemen aan
(onderdelen van)
de MOOC.”

3.

Communiceer de
organisatorische
aspecten goed
met de studenten.
“Maak duidelijk

wanneer de
studenten in de
MOOC kunnen
en hoe dat moet.
Met meer dan
300 studenten wil
je daarover geen
misverstanden
hebben.”

4.

Stuur de studen
ten niet zomaar
het bos in.
“De misvatting
bestaat dat millennials bij uitstek
digitaal vaardig
zijn, maar ook zij
moeten wennen
aan de MOOC.
Leg ze uit waarom
je ze onderdelen
ervan laat volgen
en wat hiervan de
voordelen zijn.”

5.

Evalueer.
“Wat is er goed
gegaan? Wat kan
er beter? Uit onze
eerste evaluatie
bleek bijvoorbeeld
dat ik duidelijk
moet aangeven
dat ik er voor studenten ben als ze
vastlopen en dat
ik de cursus ook
weer uitleid.”
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MOOC’s voor pedagogisch
innovatieve lessen

THEMA 1
MOOC’s in campusonderwijs

De anatomie van buik en bekken beter bestuderen of met een VR-bril online een nier
transplantatie bijwonen: dat kan met de MOOC’s van het LUMC. In drie jaar tijd hebben
tienduizend studenten zich op deze manier verdiept in het onderwerp niertransplantatie.
Met dit succes begon een onderzoek naar de kwaliteit van andere MOOC’s én hoe deze
zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte van studenten.

‘W

aarom haal je een professor van
Harvard -of van welke univer
siteit dan ook-, niet online naar
je universiteit als je een specia
lisme zelf niet in huis hebt? Ik
denk dat de inzet van MOOC’s veel kan opleveren”, zegt
Peter de Jong, stafadviseur en senior onderzoeker op
het gebied van Technology Enhanced Learning aan het
LUMC. “Maar dan moeten we wel goed weten wat er in
een MOOC zit, hoe de kwaliteit gewaarborgd kan wor
den en hoe we het materiaal kunnen gebruiken”.

Analyse van medische MOOC’s

Samen met Renée Hendriks, promovenda bij het
Onderwijs Expertise Centrum van het LUMC, besloot
hij twee jaar geleden het aanbod van medische
MOOC’s te inventariseren en analyseren. Hendriks
ontdekte al snel na het onderzoeken van 33 MOOC’s
dat informatie over het materiaal mager was.
“In omschrijvingen stond bijvoorbeeld niet altijd
voor welke studenten een MOOC was bedoeld, en
of het wel of niet vrijblijvend was. Voor welke
onderwijsvormen was gekozen, stond ook zelden
vermeld.’’
Tot haar verbazing kwam Hendriks bij haar onder
zochte MOOC’s ook spelletjes tegen en een patiënt

casus. Er werden complete tekstboeken geplaatst en pod
casts gebruikt. “De MOOC’s waren dus veel rijker dan
ik in eerste instantie in de literatuur had gevonden. En,
heel belangrijk, ze verschilden van elkaar in samenstel
ling. Dat betekent dat je MOOC’s niet over één kam kunt
scheren. Als je als universiteit zegt dat je een MOOC op
een bepaalde manier geïntegreerd hebt in het program
ma, wil dat niet zeggen dat dit op dezelfde manier kan
met een andere MOOC.”

Quickscan nodig

Wil je het gebruik van MOOC’s naar een hoger plan til
len, dan moeten universiteiten weten wat voor vlees ze
in de kuip hebben. De Jong en Hendriks pleiten daar
om voor een quickscan waarbij docenten of universitei
ten gemakkelijk kunnen achterhalen wat de inhoud en
de kwaliteit is van een MOOC. Zo zouden universiteiten
wereldwijd meer van elkaars expertise gebruik kunnen
gaan maken, verwacht De Jong. Het Virtual Exchange
programma van de Universiteit Leiden, waar de MOOC
over niertransplantatie deel van uitmaakt, ziet hij als
een belangrijk voorbeeld. Binnen dit programma wis
selen aangesloten universiteiten veel materialen met
elkaar uit. “Dat gebeurt op basis van vertrouwen. Als bij
voorbeeld de University of Queensland in Australië een
MOOC heeft over een bepaald onderwerp, dan kijken we
nog wel naar de inhoud, maar gaan we ervan uit dat de
kwaliteit goed is. Dat gebeurt ook andersom. Studenten
uit Queensland die onze niertransplantatie MOOC doen,
krijgen in Australië hun studiepunten. Dat zijn de eerste
stappen naar mondiaal onderwijs, waar je staat voor de
kwaliteit van de aangeboden MOOC’s.”

Pedagogisch innovatief

Behalve dat lessen overal gevolgd kunnen worden door
duizenden studenten, hebben MOOC’s nog een ander
voordeel, ontdekte Hendriks in haar onderzoek. “In veel
opleidingen zie je nog heel vaak het hoorcollege-idee: ‘ik
vertel jou hoe het zit en jij moet het daarna ook weten.’
Kennisoverdracht is leidend”, zegt Hendriks. “Kenniscon
structie is pedagogisch innovatiever, want je vraagt van

studenten dat ze uit meerdere bronnen zelf een stand
punt bepalen. We zagen dat in medische MOOC’s de
helft van de onderwijsvormen gericht zijn op kenniscon
structie. Dat betekent dat universiteiten door het gebruik
van MOOC’s ook pedagogisch innovatiever onderwijs
kunnen aanbieden.”

Zelfsturing van studenten

Maar hoe staan studenten zelf tegenover het gebruik van
MOOC’s? Sluiten deze aan op hun behoefte? Op dit gebied
is nog een wereld te winnen, zegt Hendriks. “Studeren
vraagt sowieso om zelfsturing. Uit literatuur blijkt dat zelf
sturing van studenten bij online leren nóg belangrijker is.
Studenten die zelfsturende vaardigheden heel goed heb
ben ontwikkeld zijn succesvol in het volgen van MOOC’s.
We gaan er vaak vanuit dat studenten zelfstandig keuzes
kunnen maken, kunnen plannen en uitvoeren. Dat is vaak
niet het geval. Ik vind het te gemakkelijk om te zeggen dat
studenten deze vaardigheden zelf moeten ontwikkelen.
Universiteiten zouden hen hierin moeten ondersteunen.”

Uitdaging voor studenten

Dit aspect kan ook worden meegenomen in het ontwik
kelen van goede MOOC’s. Een duidelijke structuur helpt
studenten bij het bepalen van een doel. “Als je studenten
meer intrinsiek gemotiveerd wilt krijgen, is het belang
rijk dat ze overzicht hebben. Zo voorkom je dat zij het
gevoel hebben te verdrinken in de hoeveelheid stof.”
Daarnaast moet de inhoud interessant genoeg zijn om
de online cursus te blijven volgen. De Jong: “Je komt
nog steeds MOOC’s tegen met voornamelijk filmpjes,
wat vrij saai is.
Het gaat erom dat
studenten zelf uitge
daagd worden. Daar
moeten stappen in wor
den gezet, want ik ben
ervan overtuigd dat
MOOC’s een prototype
zijn voor de universitei
ten van de toekomst.”

‘De MOOC’s
waren veel rijker
dan ik in eerste
instantie in de
literatuur had
gevonden.’
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Met online middelen Oudengels leren
THEMA 2

Recht doen aan de verschillen tussen studenten. Met dat idee zette Thijs Porck een reeks video’s
online waarin hij grammaticale kwesties in het Oudengels uitlegt. Inmiddels zijn ze 30.000 keer
bekeken. Ook ontwikkelde hij samen met collega Krista Murchison een digitale teksteditie, die elke
student de uitleg serveert die hij of zij nodig heeft.

‘B

Gepersona
liseerde
leerervaring
Online onderwijs biedt docenten de
mogelijkheid om studenten een persoonlijke
leerervaring te bieden. De Universiteit
Leiden experimenteert met het
personaliseren van onderwijs met behulp
van online modules en cursussen.
Een paar uiteenlopende voorbeelden.

Thijs Porck

Universitair Docent
Innovatie 3 reeks uitlegvideo’s op YouTube
en een digitale teksteditie die zich aanpast
aan het niveau van de studenten

ij het leren van Ouden
gels gaat de een veel
sneller dan de ander.
De verschillen tussen
studenten zijn enorm.
Colleges, oefeningen, glossaria: je
stemt het meestal af op de gemiddelde
student. Maar daar doe je veel studen
ten dus geen plezier meer. Dat moet
beter kunnen, vond ik.
Dus heb ik een reeks video’s – Old
English Grammar Bytes – op YouTube
geplaatst. Veel studenten ervaren
Oudengelse grammatica als droge,
taaie materie. Door in de uitlegvideo’s
te werken met animaties, tekeningen,
geluidseffecten en een voice-over
maak ik het luchtiger. Daardoor blijft
de stof beter hangen. Bovendien
kunnen studenten de video’s zo
vaak kijken als ze zelf nodig achten.
De opgedane kennis hebben ze nodig
bij het vertalen van Oudengelse tek
sten. De uitleg bij zo’n vertaalopdracht
is voor sommigen net te weinig, voor
anderen weer niet uitdagend genoeg.
Onze digitale en adaptieve teksteditie
met 9 levels – The Leiden University
Old English ColloQuest – past de hoe
veelheid uitleg aan het niveau van de
individuele student aan.

Elke student vertaalt dezelfde tekst,
maar de een krijgt meer hints dan
de ander. De software bepaalt met
korte vragen op welk niveau een
student werkt en welke mate van uit
leg gewenst is. Als blijkt dat iemand
vastloopt met vertalen en veel fouten
maakt, dan geeft het programma auto
matisch meer uitleg. Voor de vertaal
opdracht kozen we de Colloquy van
Ælfric, een tekst die 1000 jaar geleden
op school werd gebruikt.
Eerlijk is eerlijk: het was veel werk
voor mijn collega Krista Murchison,
twee studentassistenten en mijzelf om
de middeleeuwse brontekst om te zet
ten naar honderden slides in Story
line 360 van Articulate, een platform
voor het creëren van adaptieve les
modules. Gelukkig kregen we hulp van
het ExpertiseCentrum Online Leren
(ECOLe) van de faculteit Geestes
wetenschappen.
Online hulpmiddelen zijn een uit
stekende manier om onderwijs aan
trekkelijker te maken. De filmpjes
met uitleg van grammatica worden
wereldwijd bekeken en ook de tekst
editie is beschikbaar voor a
 ndere
docenten. Zo kan iedereen van ons
werk profiteren.”
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Zo laat je studenten
effectiever studeren
In steeds meer leermanagementsystemen, zoals Blackboard, kun je mastery
learning inschakelen. Daarmee koppel je als docent opdrachten aan leerdoelen,
zodat studenten ermee kunnen oefenen en kunnen zien in hoeverre zij de leerdoelen beheersen.

H

oe krijgen studenten inzicht in hoe
ze ervoor staan per leerdoel? Hoe
weten ze of ze voldoende vaardig
heden hebben om een tentamen te
maken? En hoe weten docenten aan
welke onderwerpen zij aandacht moeten schen
ken? Dat kan via mastery learning, waar een
leerdoelen tracker deel van uitmaakt. Deze trac
ker helpt niet alleen studenten beter te studeren,
maar ondersteunt ook docenten met hun lesplan.
Learning Experience Designer Annemieke van
den Bijllaardt geeft vijf aanbevelingen voor het
implementeren van mastery learning.

1. Kijk kritisch naar je vak

‘Studenten weten nu
waar ze extra aandacht
aan moeten geven’

“Hanteer het principe van constructive alignment:
ontwerp leeractiviteiten op basis van de gestel
de leerdoelen. Vaak staan in de studiegids enkele
leerdoelen, maar zijn deze niet concreet genoeg.
Maak ze explicieter en kijk of je of je voor elk
leerdoel voldoende activiteiten hebt ontworpen.
Bij de twee vakken die hier bij Bestuurskunde
mee werken – Public Values & Ethics en Research
Design in Public Administration – bleek dit een
uitdaging.”

2. Niet te breed, niet te smal

“Zorg ervoor dat er een serie leeractiviteiten bij

één leerdoel hoort, zodat studenten hun mastery
ook echt kunnen verbeteren. Er moet voldoen
de oefenmateriaal beschikbaar zijn, want het is
natuurlijk niet motiverend als je een opdracht
niet goed maakt en dat je dan altijd in het rood
blijft staan.”

3. Wijs studenten op de mogelijkheden
van ‘zelfregulerend leren’

“Studenten moeten de voordelen zien van wat
we ‘zelfregulerend leren’ noemen. Wijs ze erop
dat ze met de tracker de resultaten van hun leren
zien en dat dit helpt om te bepalen waaraan ze
nog extra aandacht moeten besteden.”

4. Vergeet de learning analytics niet

“Om te kijken hoe je studenten het doen, moet je
geregeld de learning analytics – en niet alleen de
tracker – bekijken, zodat je daarop je colleges af
kunt stemmen.”

5. Denk groot

“Door de tracker op opleidingsniveau in te
voeren, kun je als opleidingsdirecteur zien w
 elke
leerdoelen op opleidingsniveau o
 nderbelicht
blijven of aan welke leerdoelen misschien te
veel aandacht wordt geschonken. Zo kun je de
kwaliteit van je complete opleiding vergroten.”

Annemieke
van den Bijllaardt

Learning Experience
Designer
Innovatie 3 studenten
zien met een leerdoelen
tracker in hoeverre ze
een leerdoel beheersen
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Virtual Exchange: meer
flexibiliteit en keuzevrijheid

THEMA 2
Gepersonaliseerde leerervaring

Online vakken volgen voor studiepunten bij andere universiteiten. Van de TU Delft tot de
Hong Kong University of Science and Technology. Coördinator Virtual Exchange Eline Nauta
maakt dit mogelijk voor Leidse studenten. De eerste 94 studenten hebben zich al ingeschreven.

L

eren programmeren. Of een
college over voeding volgen.
En dat niet in Leiden, maar
bijvoorbeeld in Leuven,
Madrid of Adelaide. Studen
ten die hun blik willen verbreden kun
nen sinds het collegejaar 2018/2019
terecht bij andere universiteiten voor
online colleges. “We werken h
 iervoor
samen met meer dan 10 partners.
Dichtbij huis, maar ook ver weg”, vertelt
Nauta. Studenten kunnen de vakken
gebruiken om hun vrije keuzeruimte te
vullen. Om er studiepunten mee te kun
nen verdienen, hebben ze toestemming
nodig van de examencommissie.

Flexibel studeren

Virtual Exchange biedt studenten veel
flexibiliteit. Nauta: “Of ze nu bij hun
ouders zijn, in een Leidse studen
tenkamer zitten of – zoals ook
voorkomt – op wereldreis zijn:
studenten kunnen studeren waar
en wanneer ze willen. En we
bieden hen de kans om vakken
te volgen die in Leiden niet
worden gegeven.”

Sommige obstakels moeten wel wor
den overwonnen. Neem de tentamens.
De huidige online colleges worden afge
sloten met een schriftelijk tentamen in
Leiden. “Dat gaat lastig als je in Thai
land op reis bent”, lacht Nauta. “Daar
om probeer ik nu bijvoorbeeld voor een
student die op wereldreis is te regelen
dat hij op de ambassade tentamen kan
doen.” Ze hoopt de tentaminering in de
Eline Nauta

Coördinator
Virtual Exchange
Innovatie 3
studenten via
online academic
courses laten
studeren
aan andere
universiteiten

toekomst online te organiseren, maar
stuit daarbij nu nog op aarzelingen. “Je
hebt het vertrouwen nodig van examen
commissies. Het gaat tenslotte om echte
studiepunten.”

THEMA 3

Flipping

Tijdzones

Nog zoiets: de academische jaarplan
nen. “In Australië start het nieuwe col
legejaar na de kerstvakantie, terwijl
wij dan al een half jaar bezig zijn.” Ook
tijdzones zijn lastig. Sommige colleges
dienen studenten live te volgen via een
webcam, zodat ze mee kunnen doen en
vragen kunnen stellen. Als dat midden
in de nacht is of laat in de avond is dat
allesbehalve prettig.
Om het programma verder te verbete
ren, wil Nauta virtuele classrooms cre
ëren. Om te voorkomen dat studenten
alleen gast zijn bij een andere univer
siteit, maar juist goed kunnen partici
peren. “We hopen hiermee dat zij zich
echt onderdeel gaan voelen van de
groep.” Ook wordt onderzocht of er nog
meer universiteiten zijn om mee samen
te werken, zodat het aanbod aan vak
ken nog ruimer wordt.

Flipping, het vooraf aanbieden van
online lesstof, maakt het face-toface-onderwijs activerender, persoon
lijker en verdiepend. Hoe zetten
docenten de flipped classroom optimaal
in? Geleerde lessen van drie experts.

15

16

17

Best of
both worlds

Online basisvaardig heden leren, offline verdieping zoeken

THEMA 3
Flipping

Bestuurskundigen putten uit veel onderzoeksmethoden, afhankelijk van de onderzoeksvraag.
Om studenten hierop zo goed mogelijk voor te
bereiden, ontwikkelden de universitair docenten
Alexandre Afonso en Natascha van der Zwan
een flipped classroom. Hierin komen online
basisonderzoeksvaardigheden aan bod. Zo
maken ze kostbare lestijd op de campus vrij
voor verdieping en om uitgebreid in te gaan op
vragen van studenten.

K

ennisclips. Oefeningen. Literatuur. Studenten
Bestuurskunde die het vak research methods vol
gen, kunnen hiermee aan de slag via Blackboard.
Zij zijn verplicht een minimumaantal modules te
volgen – met thema’s, zoals academisch s chrijven,
het voorkomen van plagiaat, onderzoeksethiek en data
management. Ook moeten ze in ieder geval één methode
van dataverzameling en één methode van analyse bestuderen.
“Kortom: het gaat om de basis die iedere bestuurskundige zich
eigen moet maken. En dat kunnen ze thuis doen in hun eigen
tempo, gewoon in hun pyjama als ze dat willen”, zegt Afonso.

Keuzevrijheid

“De Bestuurskunde heeft geen eigen onderzoeksmethode zoals
bijvoorbeeld geschiedenis dat heeft. Wij gebruiken zeer diverse
methodes. De een gaat het veld in om mensen te interviewen,
de ander doet statistisch onderzoek”, vertelt Van der Zwan.
Daarom kunnen studenten – naast de verplichte onderdelen –
ook modules selecteren over onderzoeksmethodes waarmee
ze affiniteit hebben en die ze willen gebruiken voor hun
scriptie. Afonso: “In een traditioneel college lukt het je niet
om recht te doen aan alle verschillende behoeften. Daarom
werkt deze opzet zo goed.”
Elke module sluit af met een praktische opdracht, toegesneden

op de onderzoekspraktijk. Afonso: “Onderzoeksvaardigheden
leer je alleen door het echt te doen. We laten de deelnemers
daarom in aanraking komen met alle praktische, ethische en
wettelijke aspecten – denk alleen al gevolgen van de nieuwe
privacywetgeving.” Zo moeten studenten bij de module over
interviewen een fictief interview houden. Alles komt voorbij:
van het opstellen van een vragenlijst tot het schrijven van een
brief om contact te leggen met de persoon die studenten willen
interviewen.

Intensieve workshops

De gemaakte opdrachten gaan mee de collegezaal in. “Zon
der afgeronde opdracht kom je er niet in”, licht Van der Zwan
toe. In intensieve workshops worden de opdrachten b
 esproken.
Afonso: “Als je bijvoorbeeld wilt bewijzen dat de Brexit zo’n
grote puinhoop veroorzaakt vanwege de misrekening van
bepaalde politici, dan moet je een lange keten van gebeurte
nissen zien te reconstrueren. Het lijkt wel een beetje op crime
scene investigation. Je moet bewijs vinden en al die verschil
lende bewijsstukken met elkaar verbinden. Stapje voor stap
je breng je deze bij elkaar met behulp van verschillende bron
nen. Van mediarapporten tot parlementaire debatten. Hoe
studenten zo’n case opbouwen, bespreken we vervolgens in het
werkcollege.”
De meeste studenten zijn positief over de combinatie van
online en offline leren. Ook al is de werkdruk hoog en is
achteroverleunen er niet bij. Het is oefenen, oefenen, oefenen.
Van der Zwan: “Studenten verwerken die informatie zo veel
beter. Wij, als docenten, kunnen daardoor – in de zeven
weken die ervoor staan - veel dieper gaan. We zijn niet
langer de meeste tijd kwijt aan het uitleggen van basale
kennis.” Ook de collega’s van Van der Zwan en Afonso zijn
blij met de resultaten. De studenten die zij begeleiden in
scriptieprojecten beheersen de onderzoeksvaardigheden
die ze nodig hebben beter. En zo niet? Dan kunnen zij de
scriptiestudenten (opnieuw) verwijzen naar de juiste online
module.

Tijdrovende klus

Wie een online college in elkaar wil zetten, is daar wel veel
tijd aan kwijt, waarschuwen Afonso en Van der Zwan. “We
hebben geen gewone hoorcolleges online gezet, maar video’s
met animaties en voice-overs. Dat betekende een half jaar bik
kelen. Gelukkig kregen we hulp van instructional designers
van het online learning lab van het Centre for Innovation. Dat
hielp enorm in onderwijskundige zin”, aldus Van der Zwan.
De eerste reacties van studenten vielen tot teleurstelling van de
docenten tegen. Deelnemers moesten wennen aan deze nieuwe
manier van les krijgen. Van der Zwan: “Daar hebben we veel
van geleerd. Door gedurende de hele cursus steeds opnieuw
te benadrukken wáárom we dit doen op deze manier, is de
weerstand sterk verminderd. De reacties zijn nu overwegend
positief.”
Afonso en Van der Zwan blijven schaven aan
hun cursus: “We hebben collega’s gevraagd
om nog meer onderzoeksmethodes toe te
lichten. En om academische fraude tegen te
gaan, veranderen we tweemaal per college
jaar de afsluitende opdrachten. Ook wordt
de literatuur goed bijgehouden en updaten
we kennisclips als dat nodig is.”

Alexandre Afonso (rechts)
en Natascha van der Zwan
Universitair docenten
Innovatie 3 basisvaardigheden aanbieden via online
modules en de contacturen
gebruiken voor verdieping
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‘Studenten lézen de papers
nu tenminste’
Hoe krijg je studenten ertoe actief een paper te lezen? En wat hebben ze begrepen van
een tekstboek? Dankzij het online platform Perusall worden de discussiegroepen en colleges
van Maurijn van der Zee effectiever.

THEMA 3
Flipping

‘V

Maurijn van der Zee

Universitair docent
Innovatie 3 gebruik online platform
Perusall om studenten biologie bij
de les te houden

oor morgen moet
je dit paper lezen.
Dat zei ik vroeger
tegen mijn studen
ten. Om de volgen
de dag daarover met hen te discus
siëren. Maar helaas, als een handvol
studenten het gelezen had, dan was
het veel. Dat is dankzij Perusall
verleden tijd.
Perusall is een online platform waar
je als docent papers en zelfs boeken
kunt uploaden. Studenten loggen in,
lezen de tekst, kunnen annotaties
toevoegen en met elkaar in discussie
gaan. Zo kun je ze vragen om voor
20:00 uur minimaal 3 annotaties te
plaatsen over een paper. Of het nu
een vraag is, of een reactie op wat ze
hebben gelezen: dat maakt niet uit.
Maar je dwingt hen daardoor om de
paper door te nemen.
Doordat het platform over analyti
sche tools beschikt, krijg je informa
tie over het studiegedrag van je stu
denten. Zo kun je zien dat de een 3
uur bezig is geweest met een paper
en 5 opmerkingen heeft gemaakt
met hoge informatiewaarde, terwijl

een ander er 10 minuten aan heeft
besteed en slechts 3 annotaties heeft
gemaakt die inhoudelijk weinig
voorstellen. Uiteraard moet je je hier
niet blind op staren, maar het helpt
mij als docent wel om grote groe
pen studenten snel te scannen en te
ontdekken wie er tijd in stoppen en
wie niet.

THEMA 4

Vaardigheden online
aanleren

Voordeel

Nog een groot voordeel: je ziet direct
wat studenten niet goed begrepen
hebben. Soms gaat het om dingen
waar je zelf nooit aan gedacht zou
hebben. Zo had ik laatst een bio
logiepaper over DNA. Uit de anno
taties bleek dat een aantal studen
ten per abuis dacht dat het over een
eiwit ging. Dan weet je dus direct
dat je daar in je college iets mee
moet. Daardoor wordt de leertijd
de volgende dag effectiever.
En introvertere studenten komen
veel beter tot hun recht door
Perusall. Vaak maken zij prima
annotaties en zie je dat ze het online
gewoon heel goed doen, terwijl je ze
in de collegezaal nauwelijks hoort.”

Het aanleren van praktische vaardigheden kan prima online. Of het nu gaat om
een introductie in de Nederlandse taal en
het Leidse studentenleven, het opdoen
van s tudievaardigheden of het schrijven
van een onderzoeksvoorstel.
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‘Deze online workshops
had ik zelf als student ook
best kunnen gebruiken’

keren achter elkaar, omdat we meerdere takes
opnemen. Vaak dacht ik: hee, dit was handig geweest
tijdens mijn studie. Bijvoorbeeld hoe je gestructureerd
omgaat met je tijd, of hoe je een tekst leest op zo’n
manier dat je het onthoudt.”
Wat leerde je?
“Lezen is niet hetzelfde als studeren, leggen we uit in
de module Study skills. Je moet het materiaal herhalen,
ermee aan de slag. Als student heb ik zo vaak met een
boek voor mijn neus gezeten zonder dat de inhoud tot
me doordrong. Ik las een tekst vaak één keer en precies
op de momenten waarop het eigenlijk niet moet: in de
trein, als je moe bent… Ook op het gebied van time
management heb ik veel opgestoken. Als je te ambitieus
plant, hou je geen rekening met uitlooptijd. Dat doe
ik nu anders. En onlangs was ik bezig met een inge
wikkeld project en toen dacht ik: ik maak gewoon een
mindmap, want ik weet nu hoe dat moet.”

THEMA 4
Vaardigheden online aanleren

Studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen die hun studievaardigheden willen trainen kunnen terecht bij de online workshops van de POPcorner.
Videocoördinator Rosanne van den Berg had graag gezien dat ze tijdens haar
studietijd al bestonden.
Waarom biedt de Faculteit der Sociale Weten
schappen (FSW) online modules studie
vaardigheden aan?
“De FSW beschikt al tien jaar over een POPcorner,
een fysieke plek waar we studenten helpen bij het
vinden van hun weg binnen de faculteit en de studie.
Er zijn workshops, cursussen, een inloopspreekuur
studievaardigheden en bijeenkomsten. In 2016 is
een online variant opgericht, de ePOPcorner. Online
workshops geven ons de mogelijkheid om een breder
en diverser publiek te bereiken. Om laagdrempelig te
zijn, bieden we de modules in het Nederlands en in
het Engels aan. Een online variant heeft als voordeel
dat de deelnemers kunnen kiezen op welk moment en
waar ze er gebruik van maken.”

Simone Keijsers

Studiekeuzeadviseur
Innovatie 3 Mede
ontwikkelaar en gezicht
van de ePOPcorner
studievaardigheden
modules

Wat komt er in de modules aan bod?
“De gratis online workshops gaan over onderwerpen
die eerstejaars van de FSW op weg helpen bij het
maken van een goede studiestart, maar de modules
kunnen ook op een later moment in de studie w
 orden
gevolgd. We bieden nu de workshops Study skills,
Tentamens maken, Timemanagement, Methodologie
& statistiek studeren en Mindmappen online aan.
De keuze voor de thema’s toetsen we bij de studenten
van de POPcorner, docenten academische vaardig
heden en studieadviseurs. De modules bestaan gro
tendeels uit kennisclips, afgewisseld met een tekst,
 ngeveer een uur
een opdracht of een quiz. Het duurt o
om er één te doorlopen.”
Hoe worden de modules gebruikt?
“Ze zijn gemaakt om zelfstandig te volgen. De
POPcorner en studieadviseurs verwijzen ernaar.
Daarnaast worden ze ingezet binnen tutoraten aca
demische vaardigheden, bijvoorbeeld gekoppeld
aan een extra reflectieopdracht. We merken dat de
modules het meest worden bekeken als ze zijn inge
bed in het onderwijs.”
Had je ze zelf kunnen gebruiken toen je C
 ulturele
Antropologie en Ontwikkelingssociologie studeerde?
“Ja! Tijdens het filmen hoor ik de teksten m
 eerdere

Over mindmappen is veel online te vinden.
Gebruiken jullie ook bestaand materiaal?
“Een groot deel is gebaseerd op het materiaal uit de
offline workshops van de POPcorner die in samenwerking met Plexus worden gegeven. We kijken daar
naast ook wat er al online beschikbaar is. We kregen
bijvoorbeeld een verzoek om een module Academisch
Schrijven te ontwikkelen. Toen heb ik verwezen naar
de MOOC die de Universiteit van Amsterdam al over dit
onderwerp heeft gemaakt.”

Rosanne van den Berg

Coördinator Audiovisuele Onderwijstechnologie
bij de afdeling SOLO (Support voor Onderzoek,
Laboratoria en Onderwijs) van de Faculteit der
Sociale Wetenschappen
Innovatie 3 Online modules studievaardigheden

De behoefte aan online cursussen over studie
vaardigheden is breed. Waarom zijn de modules
alleen beschikbaar voor studenten van de Faculteit
der Sociale Wetenschappen?
“Het maken van online onderwijs is een flinke investe
ring. Het zou natuurlijk mooi zijn als zo veel mogelijk
studenten er baat bij hebben. Er wordt wel gekeken of en
hoe het online materiaal universiteitsbreed beschikbaar
kan worden gemaakt. Daarover is nu nog geen besluit
genomen. Mocht er interesse zijn vanuit andere facul
teiten, laat het vooral weten!”

VIER TIPS

van Rosanne voor het
ontwikkelen van online
onderwijs

1.

Plan voldoende tijd in
voor de ontwikkeling
van een online module.
Voor de ePOPcorner-
docenten rekenen we
gemiddeld op vijftig uur
voor het maken van een
workshop.

2.

Een universitaire
video-toolkit voor docenten is in de maak, met
informatie en tips voor
het ontwikkelen van een
onderwijsvideo. Vraag
ernaar bij je facultaire
videocoördinator.

3.

Let goed op copyright,
want anders heb je achteraf heel veel uitzoekwerk. De video-toolkit
beschikt over een lijst
met handige websites
waar je afbeeldingen
kunt vinden die vrij te gebruiken zijn. Met vragen
over auteursrecht kun je
terecht bij het Auteursrechten Informatiepunt
van de Universiteits
bibliotheek.

4.

Beleef plezier aan het
maakproces. Wij zijn
altijd weer trots op het
eindresultaat.
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Speciaal voor buitenpromovendi ontwikkelde het Dual PhD Centre vijf online modules over
academische vaardigheden. Iedere module sluit af met een opdracht die direct betrekking heeft
op het eigen onderzoeksvoorstel. Bijkomend voordeel: de fysieke cursusbijeenkomsten gaan
direct de diepte in.

THEMA 4
Vaardigheden online aanleren

H
Buitenpromovendus doet
online academische vaardigheden
op en past ze direct toe

et Dual PhD Centre is tien jaar geleden opge
richt om professionals te ondersteunen die
wetenschappelijk onderzoek willen doen over
vragen die leven binnen hun beroepspraktijk.
Universitair hoofddocent Mark Dechesne
en onderzoeker Charlotte de Roon begonnen zeven jaar
terug met het ontwikkelen van een opleidingsprogramma
om te voldoen aan de opleidingsbehoeften van deze doel
groep. Voor drukbezette buitenpromovendi gaan cursus
sen echter al snel ten koste van werk of onderzoek. Een
online onderwijstraject biedt hen veel voordelen.
“Een digitaal traject geeft mensen de mogelijkheid om
flexibel hun tijd in te delen,” zegt De Roon. “Als wij één
keer per jaar een fysieke cursus onderzoeksmethoden aan
bieden, maar jij moet dan voor je werk naar het buiten
land, dan mis je al meteen een van de belangrijkste cur
sussen. Een online module daarentegen is altijd en overal
toegankelijk.”
Misschien wel de grootste winst van het online traject is
dat de buitenpromovendi de nieuwe vaardigheden direct
in de praktijk brengen. Het programma ‘Skills for the Pur
suit of a PhD’ bestaat uit vijf modules van ongeveer vier
uur. Iedere module wordt afgesloten met een opdracht en
een fysieke bijeenkomst. Met vijf voltooide opdrachten
heeft de promovendus eigenlijk al een onderzoeksvoor
stel voor de PhD bij elkaar geschreven. Deze opzet zorgt
ervoor dat de aard van de fysieke bijeenkomsten is veran
derd. “Mensen komen om vragen te stellen, niet meer om
alleen te luisteren,” zegt Dechesne. Voorheen bezochten
buitenpromovendi een cursus van het Dual PhD Centre om

algemene academische vaardigheden op te doen. Nu is er
ruimte voor maatwerk. “De promovendi hebben al nage
dacht over het onderwerp van de cursus,” zegt De Roon.
“Daardoor ontstaat er direct een verdiepingsslag.”

Breed gedragen vraag

Dechesne beschouwt het online programma als een legacy,
een tastbare ‘nalatenschap’ die voldoet aan de behoefte
van een grote groep mensen die niet regulier wil pro
moveren. “Het is een breed gedragen vraag waarop wij
een antwoord hebben,” zegt hij. “Ik voorzie voor de toe
komst bijvoorbeeld voordelen voor internationale kandida
ten binnen ons centrum. Met het programma kunnen we
buitenlandse kandidaten straks makkelijker bedienen; ze
volgen de online programma’s en leveren de opdrachten
online in. Dat stelt ons beter in staat om zicht te hebben op
hun voortgang en hen gebruik te laten maken van de faci
liteiten van de Universiteit
Leiden.”
Voorlopig wordt het online
traject in besloten kring
ontwikkeld en getest. Vier
modules hebben inmid
dels ‘gedraaid’, met vijftien
tot twintig deelnemers per
module. De laatste module
draait nu. Als het program
ma eenmaal definitief is,
wil Dechesne het bij voor
keur steeds breder beschik 3

‘Mensen
komen naar
fysieke bijeenkomsten om
vragen te
stellen, niet
meer om alleen
te luisteren’

Mark
Dechesne

Universitair
hoofddocent
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‘Wilt u mij de weg naar Scheveningen zeggen?’

THEMA 4
Vaardigheden online aanleren

In de online cursus ‘Dutch & More’ maken aankomende internationale studenten kennis met de
Nederlandse taal, het Nederlandse studentenleven en met Leiden en Den Haag. Docenten waren
vooraf wat sceptisch, maar de aanmeldingscijfers overtreffen de verwachtingen.

E

baar maken. Of dat gebeurt, hangt onder andere af van de
wensen van de universiteit, maar dat er een vraag naar is,
staat buiten kijf. De Roon: “Opleidingsmogelijkheden voor
buitenpromovendi zijn vaak beperkt bij andere universi
teiten en online opleidingsmogelijkheden zelfs redelijk
uniek. Het is interessant voor de Universiteit Leiden om
te beschikken over een online programma dat geschikt is
voor een brede groep buitenpromovendi.”

Geleerde lessen

Als er één tip is die Dechesne en De Roon anderen willen
meegeven, dan is het om gewoon te beginnen. Ze maak
ten gebruik van Articulate 360, een platform voor online
learning dat niet veel vormgevingsvaardigheden vraagt.
Ook het monteren van video’s deden ze zelf. “Door veel
zelf te doen, onder begeleiding van het Centre for Inno
vation en in samenwerking met andere docenten, leer je
zo veel,” zegt De Roon. “Als je lesgeeft, denk je dat je wel
weet wat je in een video wil gaan zeggen, maar het schrij
ven van een script is echt een vak apart.” Een valkuil is
volgens beiden dat er altijd nog wel iets te verbeteren valt
aan een online module. Het is de kunst om jezelf tijdig een
halt toe te roepen.

Communityvorming op de universiteit

Een groot voordeel tijdens het productieproces was dat
er al veel materiaal van anderen beschikbaar was om als
basis voor de online cursus te dienen. Ook had het team
een duidelijk beeld van de manier waarop ze het o
 nline
traject wilden inzetten, namelijk als een manier om
tekortkomingen van het fysieke programma op te v angen.
Dechesne: “Online onderwijs kan heel effectief zijn op het
moment dat je de lessen zodanig weet te structuren dat

Charlotte de Roon

Onderzoeker Dual PhD Centre
Innovatie (samen met Mark Dechesne)
3 een gedeeltelijk online traject voor
buitenpromovendi voor het aanleren van
academische vaardigheden

DRIE AANBEVELINGEN

van Gea voor het maken van
online onderwijs

mensen optimaal voorbereid zijn op de discussie die je
face-to-face voert.”
Hun geloof in het belang van fysieke bijeenkomsten is door
het ontwikkelen van online onderwijs alleen maar ster
ker geworden. De bijeenkomsten en de bijbehorende voor
bereiding vergroten de noodzaak voor de promovendi om
de online module goed te doorlopen. Er is ook bewust voor
gekozen om geen gebruik te maken van een online forum.
De Roon: “Voor communityvorming en het samen ontwik
kelen van ideeën moet je elkaar in het echt leren kennen.
Wij willen graag dat mensen elkaar híer ontmoeten.”

“In vijf modules van een week krijgen
aankomende internationale studen
ten een indruk van wat ze te wachten
staat,” zegt ze. Aan de hand van video’s
over de Ierse uitwisselingsstudente
Jill leren de cursisten een aantal Neder
landse zinnen en proeven ze op afstand
van het Leidse studentenleven. Hakker:
“We wilden een bonbonnetje aanbieden
dat naar meer smaakt.”

en bosje tulpen kopen op de
Leidse Botermarkt, de juiste
tram pakken naar Schevenin
gen… Als internationale stu
dent kom je een heel eind in
het Engels, maar het is wel zo leuk om
in het wild te oefenen met die v reemde
Nederlandse ‘g’. Steeds vaker ontving
het College van Bestuur verzoeken
van studenten die wat Nederlands wil
den leren, maar een complete cursus te
duur vonden. Reden om een online cur
sus te ontwikkelen ter kennismaking
met de Nederlandse taal en cultuur.
Coördinator van de cursus ‘Dutch &
More’ is Gea Hakker, directeur van
het Academisch Talencentrum (ATC).

1.

Neem je tijd
“Filmen duurt lang. Het waren
tropenweken voor de docenten:
overdag maakten ze lange uren
op de set, ‘s avonds waren ze
druk met het bijschaven van
het script voor de volgende
opnamedag. Inmiddels zijn we
bezig met het ontwikkelen van
een vergelijkbare online cursus,
ditmaal voor buitenlandse

Gea Hakker

Directeur van het Academisch
Talencentrum
Innovatie 3 online
introductiecursus Nederlandse taal en cultuur voor internationale studenten in spé

medewerkers. Dat gaat veel
soepeler, omdat we weten wat
we kunnen verwachten.”

Communicatie is een niet te
onderschatten factor bij online
onderwijs.”

2.

3.

Communicatie is alles
“Dutch & More is een SPOC,
een small private online course.
Die vind je niet terug op een
MOOC-platform; je moet er
voor worden uitgenodigd. Aan
de eerste ronde deden 1300
studenten mee. Voor de tweede
ronde waren er door een
foutje in de interne communicatie ‘maar’ 800 aanmeldingen.

Weet waarvoor je het doet
“Een belangrijk argument
voor ons om online onderwijs
te maken, is dat we heel veel
studenten in één keer bereiken.
Voorheen gaven we Nederlands aan de studenten die ons
wisten te vinden, nu kiezen we
voor een actieve benadering.
Die 1300 studenten hadden we
normaal gesproken niet in de

klas gehad! Deelnemers die
de online cursus afmaken en
de afsluitende opdracht goed
afronden, krijgen een flinke korting op een cursus Nederlands
1B in het Talencentrum. Daarvan
hebben ongeveer 150 studenten
gebruikgemaakt. Die vervolgcursus moeten we wel iets lager
insteken dan een reguliere cursus op 1B-niveau. Desondanks
heeft deze ervaring ons over de
drempel van argwaan getrokken. We zijn ervan overtuigd
dat het meerwaarde heeft. De
studenten zijn erg enthousiast.”
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Online cursus als noodzakelijke
voorbereiding voor nieuwe Masterstudenten
Je standpunt formuleren, met elkaar in discussie gaan, onderzoeksvragen bedenken en weten hoe
je een essay schrijft. Het zijn vaardigheden die studenten nodig hebben bij elke universitaire studie.
Hoe zorg je ervoor dat nieuwe studenten voldoende beslagen ten ijs komen?

THEMA 5

Online
voorbereid
De verschillen tussen studenten, in
achtergrond en niveau, zijn vaak groot.
Een online cursus is een mooi middel om
studenten voorafgaand aan een stage,
een master of een thesis op het juiste
niveau te krijgen. Wat zijn de uitdagingen
op dit gebied?

‘B

ij aanstaande Masteren preMaster-studenten
archeologie merken we
behalve op kennisniveau
ook in academische
vaardigheden grote verschillen”, vertelt
Maaike de Waal, onderwijscoördinator
van het Honours College en Universitair
docent aan de Leidse faculteit archeo
logie. “Daarom zijn we begonnen met de
op maat gemaakte online cursus Acade
mic Skills for Archaeologists, een SPOC,
om deze studenten te laten zien wat wij
in Leiden verwachten aan academische
vaardigheden. Bij de inschrijving van de
MA-studie archeologie moeten studenten
een essay inleveren. Deze SPOC is erop
gericht om hen stapje voor stapje naar
een goed essay te begeleiden.”

Verplicht

De SPOC bestaat uit zeven modules die
de studenten in vier weken doorlopen.
Behalve de focus op het daadwerke
lijk schrijven van een essay, wordt onder
andere ook het herkennen van p
 lagiaat
en het opstellen van een onderzoeks
vraag belicht. Voor de pre-masters is
de SPOC verplicht. Zonder succesvolle
afronding van deze cursus wordt een
aankomende student niet toegelaten.

Maaike de Waal

Onderwijscoördinator Honours College/
Universitair docent faculteit archeologie
Innovatie 3 Een SPOC voor algemene
academische vaardigheden

De Waal vindt het een interessante vorm
van onderwijs. De SPOC geeft inzicht in
wat de faculteit verwacht van studenten
die nog niet zijn opgeleid aan de Leidse
Universiteit. “Neem de manier waarop we
discussiëren. Als een docent een vraag
stelt, verwachten we dat studenten hun
eigen mening in het antwoord verwer
ken. In bepaalde culturen is dat helemaal
niet zo gewoon.”

Online community

De studenten die de online cursus hebben
afgerond zijn heel positief over de inhoud
en de opbouw van de SPOC en over de
persoonlijke begeleiding die zij krijgen.

Toch maakt een deel van de aanstaande
Master-studenten, voor wie de SPOC niet
verplicht is, de cursus niet af. De f aculteit
zoekt naar manieren om studenten te
stimuleren actief deel te blijven nemen en
deze SPOC toch af te maken. “De SPOC
biedt namelijk een gedegen en efficiën
te instructie om een gemêleerde groep
studenten op afstand en op eigen tempo
belangrijke academische vaardigheden
bij te brengen”, zegt De Waal.
Daarnaast werkt een SPOC het b
 este
met minimaal 10 studenten en een
docent. “Dan creëer je een online com
munity. Studenten geven feedback op
elkaars onderzoeksvragen en zij geven
ook aan wat ze met deze feedback gaan
doen. Hierdoor maak je hen bewust van
hun eigen verantwoordelijkheid voor de
inhoud en welke stappen nodig zijn voor
het maken van een essay.” Een SPOC
kan studenten ook ondersteunen bij het
schrijven van een scriptie, verwacht De
Waal. “Studenten lopen grotendeels
tegen dezelfde problemen aan. Deze
problemen kun je ondervangen door ze
in een online gemeenschap te laten be
commentariëren. Vaak is het gemakkelij
ker om valkuilen uit andermans werk te
halen, en daarna ben je beter in staat om
die in je eigen werk te herkennen.”
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De kunst is om de online
discussie op gang te houden
Studenten die een pre-master of een minor van Bestuurskunde volgen, zijn afkomstig van
verschillende opleidingen. De online cursus Research Design in Public Administration brengt
ze de beginselen bij van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Waarom is gekozen voor een SPOC?
Promovendus Machiel van der Heijden
begeleidt de SPOC (small private online
course) Research Design in Public
Administration. Hij vertelt: “Onze
studenten verschillen in achtergrond
en niveau. Omdat een groot deel van
het onderwijsmateriaal op een online
forum staat, kunnen ze de cursus door
lopen in hun eigen tempo en wanneer
het hen uitkomt. Een ander mogelijk
voordeel van een SPOC is dat buiten
landse studenten niet naar Nederland
hoeven te verhuizen zolang ze nog niet
zijn toegelaten tot de master.”
Wat moet je wel en vooral niet doen
als je online onderwijs begeleidt?
“Toen ik net begon, reageerde ik op
alle bijdragen op het forum. Daarmee
maaide ik het gras voor de voeten van
de andere studenten weg. Het is de
kunst om de discussie aan te zwen
gelen en op gang te houden. Dat
doe je bijvoorbeeld door reacties
op s tudenten altijd te beëindigen
met een vraag en door andere
studenten erbij te betrekken.

Machiel van
der Heijden

Promovendus
Bestuurskunde
Innovatie 3
SPOC voor
pre-master- en
minorstudenten
Bestuurskunde

Ik doe het inmiddels voor de vierde
keer en ik merk dat dit me steeds
makkelijker afgaat.”
Hoe bevalt het?
“Net als alle andere vormen van onder
wijs, is een SPOC niet voor alle studen
ten. Sommigen vinden het heel fijn,
anderen hebben een duidelijke behoefte
aan face-to-face seminars. Op verzoek
van die laatste groep hebben we drie
colleges ingevoerd. De wisselwerking
tussen online contact en ontmoetingen
op de campus werkt voor mij als docent
het beste.”
Waarom heb je daar een
voorkeur voor?
“Het is prettig om een gezicht bij een
naam te hebben. Je praat ook minder
snel langs elkaar heen. Bij de colleges
kan ik uitweiden over onderwerpen die
zij zelf hebben aangevraagd. Ze luiste
ren beter en kunnen ter plekke reage
ren. De video’s bieden een goede uitleg,
maar je weet niet zeker of de studenten
alles meepakken, of dat ze ondertussen
bijvoorbeeld een broodje smeren.”

Goed
voorbereid
op stage
Om studenten International Studies klaar
te stomen voor een stage, zette universitair
docent Sarita Koendjbiharie een online
collegereeks in elkaar. Met handvatten voor
organisatietheorie en -gedrag. Enthousiaste
studenten kunnen naast het online deel
ter verdieping gastcolleges bezoeken van
sprekers uit bedrijfsleven, overheid en ngo’s.

‘S

tudenten die stage willen lopen, moe
ten dit vak volgen. Toen we dit college nog
op de traditionele manier gaven moesten
ze wekelijks aanwezig zijn. Miste je dit?
Dan kon je dat collegejaar geen stage meer
lopen. Door het vak online aan te bieden, geven we stu
denten veel meer flexibiliteit. Ze kunnen het vak volgen
wanneer het hen uitkomt. En dat is te merken: het aantal
stages is gestegen van 50 naar 70 per jaar.
Onze studenten International Studies bestuderen de
wereld vanuit verschillende invalshoeken; cultuur, eco
nomie, politiek en geschiedenis. Ze specialiseren zich in
een bepaalde wereldregio. Er zit verder geen bedrijfskun
dige voorbereiding in het programma. Daarom geven wij
een gedegen inleiding in organisatiekunde. Het gaat dus
om stof waarmee ze nog niet vertrouwd mee zijn. Daarom
is het prettig dat alles online staat. Studenten kunnen de
kennisclips zo vaak bekijken als ze willen. Ook als ze al
op stage zijn en tegen zaken aanlopen.

Het maken van de online collegereeks dwong me om
selectief te zijn én tot de kern te komen. Ik ben echt heel
kritisch gaan kijken welke concepten ik wilde belichten en
hoe. Kennisclips, quizzen, oefeningen: alles moest logisch
in elkaar passen en actief leren stimuleren. Het schrijven
van de scripts voor de video’s vraagt een grote tijdsinves
tering. Je bent redacteur, regisseur en acteur in één. Maar
als het er eenmaal staat, kun je er de komende jaren mee
vooruit. Hoewel je natuurlijk altijd moet blijven verbete
ren en kleine aanpassingen doorvoert. Het online college
moet wel actueel en up-to-date zijn.
Het mooiste vind ik dat ik face-to-face tijd heb vrijge
speeld voor interactie en verdieping. En niet voor herha
ling van de stof die studenten ook in een boek of artikelen
kunnen lezen. De verdiepende cases en gastcolleges door
managers vormen een prachtige aanvulling op de online
module. Voor studenten die méér willen weten, want de
basis leer je online.”

Sarita
Koendjbiharie
Universitair
Docent
Innovatie 3
Online college
om studenten
voor te
bereiden op
een stage
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Kennismaken met kakelverse
opleiding Urban Studies
THEMA 5

Haal de
juiste student
binnen

In de stad leven verschillende groepen dicht op elkaar. Urban Studies houdt zich onder andere
bezig met de spanningen die dat oplevert. In een online experience duiken potentiële studenten
direct in deze complexe materie. Zo komen ze er snel achter of de studie bij ze past.

U

rban Studies is een n
 ieuwe
opleiding in de Geestes
wetenschappen, uniek
in Nederland. Hoe weten
potentiële studenten of het
iets voor hen is? Voor Universitair hoofd
docent Frans-Willem Korsten is het een
uitgemaakte zaak dat ze dat online moe
ten ontdekken. “De jeugd is vergroeid
met de computer. Als je daar geen
gebruik van maakt, begin je al met
een achterstand.”

Ook de keuze voor open vragen is
weloverwogen. “Eerste- en tweedejaars
verwachten vaak dat ze het juiste ant
woord moeten geven op een vraag.
In de Geesteswetenschappen draait het
echter om complexe problemen. Jouw
interpretatie van een probleem bepaalt
of jouw antwoord beter is dan een
ander antwoord. Het zou een slechte
indruk geven van het vak als we meer
keuzevragen zouden gebruiken in de

Zelf de stad in

Hoe vinden potentiële studenten uit vijftig
bacheloropleidingen en vijfenzeventig
masters de studie die bij ze past? En hoe
weten ze zeker dat de gekozen studie bij ze
past? De Universiteit Leiden zet in op online
kennismaking, die in sommige gevallen verplicht is. Een overzicht van de bevindingen.

Met een team ontwikkelde hij een online
learning experience, die een indruk geeft
van de onderwerpen die aan bod komen.
De cursist bekijkt video’s, opgenomen
in de binnenstad van Utrecht, en moet
aan de slag met open vragen. “Als daar
door de indruk ontstaat dat er bij Urban
Studies veel online gebeurt, dan klopt
dat: we zijn van plan om een set colleges
te flippen,” vertelt Korsten. “Anderzijds
moeten studenten ook antropologisch
grondwerk verzetten. Mijn filmpjes had
ik in de studio kunnen opnemen, maar
we willen juist overbrengen dat je zelf de
stad in moet.”

Frans-Willem Korsten

Universitair hoofd
docent Urban Studies en
Literatuurwetenschap
Innovatie 3 Urban
Studies online learning
experience

online experience. Ook al hebben we nu
meer nakijkwerk.”

Denkwerk

“De uitdaging bij het maken van een
online learning experience is hetzelfde
als bij het flippen van een vak: hoe
zorg je dat een probleem navoelbaar is?
Hoe organiseer je het materiaal rond
kernkwesties? Het draait om het denk
werk over de centrale vraagstelling. Het
maken van de filmpjes zelf is vooral heel
leuk.” De online experience moet aan
trekkelijk zijn. “In de klas kun je iemand
aanspreken, online moet het materiaal
dit doen. Anders ben je ze kwijt.”
Inhoudelijk zoekt Korsten naar een
balans tussen aansluiten bij de belevings
wereld van adolescenten en het ontslui
ten van kennis. “Een stad kan niet har
monieus zijn. De spanning tussen
verschillende groepen is deel van
de aantrekkingskracht, maar het
betekent soms ook dat mensen
elkaar de koppen inslaan. Er is
een groep aankomende studen
ten die dat begrijpt en een groep
die in een veilige bubbel opgroeit
en er minder gevoel voor heeft.”
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Matching: verplicht,
mét vrijblijvend advies
Honderden studenten die zich willen inschrijven voor een opleiding: hoe zorg je
ervoor dat elke student de juiste studiekeuze maakt? Bij de driejarige bachelor BioFarmaceutische Wetenschappen wacht studenten die zich ingeschreven hebben
online een verplichte matching.

‘W

e krijgen relatief veel ‘tweede
keuzers’, studenten die liever
aan een andere studie waren
begonnen. Of studenten die
niet echt een duidelijk beeld
hebben van onze opleiding”, zegt Diana Klomp, coör
dinator instroom Bio-Farmaceutische Wetenschappen.
“Door deze matching zien studenten wat de opleiding
vraagt qua inhoud en niveau. En of deze studie bij hen
past.”
Voor de opleiding is het fijn dat door de matching de
uitval minder groot wordt, vertelt Klomp. “Als iemand
bijvoorbeeld patiëntencontact belangrijk vindt, doet
diegene er goed aan zich verder te oriënteren, want dit
komt bij deze opleiding niet aan bod.”

Verdiepen in de vakken

Twee jaar geleden begon de bachelor Bio-Farmaceuti
sche Wetenschappen met de verplichte matching, die
online aangeboden wordt in Blackboard. Zevenhon
derd studenten hebben zich het afgelopen jaar voor de
opleiding ingeschreven, waarvan ruim 550 zich heb
ben aangemeld voor de verplichte matching. Iets meer
dan vierhonderd studenten hebben deze afgerond en
kregen een persoonlijk advies. De vragen in het pro
gramma zijn zo opgesteld, dat studenten zich moeten
verdiepen in onderzoek, gekoppeld aan specifieke vak
ken. Alle inhoudelijke vragen worden uit één weten

schappelijk artikel gehaald. “Verschillende a
 specten
van geneesmiddelenonderzoek – zoals celbiologie en
organische biologie – die in het eerste jaar worden
behandeld, komen terug in de vragen die de studenten
moeten beantwoorden”, licht Klomp toe. De studenten
krijgen ook filmpjes over gebruikte technieken te zien,
net als een opname van een college. Daarnaast moeten
ze een competentie-analyse schrijven.

Relatie matching en leerprestaties

De resultaten van de in totaal acht uur durende test
blijken al redelijk de studievoortgang van de student
tijdens de opleiding te kunnen voorspellen, ontdekte
Klomp. “Er is een correlatie tussen de scores van de
matching en de leerprestaties. Studenten waarover we
na de test al enige of ernstige twijfels hadden, blijken
ook minder punten te halen in het eerste jaar. En
andersom.”
Inmiddels zijn er plannen om de verplichte matching
universiteitsbreed in te voeren. Volgens Klomp is het
belangrijk dat matching geborgd wordt in de organisa
tie. “De eisen per opleiding kunnen nu nog verschillen.
En wat doe je als een student zich heel laat aanmeldt
voor de matching? En wat zijn onvoorziene omstandig
heden? Het kost veel tijd om op zo’n individuele casus
in te gaan. Met beleid waarin alle aspecten duidelijk
worden gedefinieerd, voorkom je dit en krijgt elke
opleiding gemotiveerde studenten binnen.”

Diana Klomp

Coördinator
instroom BioFarmaceutische
Wetenschappen
Innovatie 3
Online matching inzetten
om uitval te
reduceren
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Betere match tussen student en opleiding

THEMA 6
Haal de juiste student binnen

Studenten die psychologie gaan studeren omdat ze “iets met mensen willen doen”, de open dag
wel leuk vonden of zich simpelweg onvoldoende georiënteerd hebben. Door intensieve voorlichting
in de vorm van online matching wil Marlies van der Meer, Blended learning expert bij de opleiding
Psychologie, voorkomen dat scholieren met een verkeerd beeld aan een studie beginnen.

‘M

et online mat
ching laten wij
scholieren uit
6 vwo zien
wat de studie
inhoudt. Zodat ze zich tijdens de eer
ste weken van hun studentenleven niet
kapot schrikken van bijvoorbeeld de
statistiekcomponent, de Engelstalige
vakliteratuur en de onderwerpen die
aan bod komen.
Met de tool NEO LMS hebben we
een module ontwikkeld. Hierin staan
video’s van colleges, maar ook litera
tuur, oefeningen en een korte toetsing.
Studentenambassadeurs geven bij
elk onderdeel aan wat de scholieren
kunnen verwachten en met welk
eerstejaars vak het te vergelijken
valt.
De meeste aankomende studenten
reageren positief. Zeker internationale
studenten die wikken en wegen over
een studie in Nederland en nog niet
zeker zijn of een studie psychologie in
Leiden iets voor hen is. Een enkeling
is minder enthousiast, zoals een deel
neemster die aangaf dat ze de hoeveel
heid statistiek te groot vond. Maar dat
is juist representatief voor de studie!
Elke geïnteresseerde die zich bij ons

inschrijft, is verplicht om de online
matching te volgen. Om een momen
tum te creëren, bieden we de module
twee keer per jaar aan gedurende tien
dagen. Je móet echt in die periode
ermee aan de slag. Uitstellen is geen
optie. Voorwaarde is natuurlijk wel dat
de techniek het aan kan als 1000 men
sen op hetzelfde moment inloggen in
je online omgeving.
Ik hecht er veel waarde aan dat we een
realistisch beeld schetsen van de oplei
ding. Het is dus géén marketinginstru
ment. Nu is dat bij psychologie ook
niet aan de orde. Dit jaar hebben we
bijna 800 eerstejaars studenten, dan
kraakt de organisatie in haar voegen.
Het gaat ons dus niet om het werven.
Wel willen we graag zoveel mogelijk
mensen behoeden voor een verkeerde
studiekeuze.
Komend collegejaar hanteren we het
systeem van Selectie en Plaatsing, in
de volksmond ‘een fixus’. Dat bete
kent een stevige selectieronde. Dus
nu b
 ouwen we de module om tot een
soort online zelfstudie. Zonder toet
sing, die zetten we apart. Dat wordt
een stevig online tentamen, waarvan
de score voor 40 procent gaat mee
wegen in de selectieprocedure.”

Marlies van der Meer

Blended learning expert bij de opleiding
Psychologie
Innovatie 3 online matching om scholieren te
laten ontdekken of de studie echt bij hen past

Nawoord

‘De toekomst is er al, voor wie het wil zien’

S

amen met docenten verkennen we nieuwe
mogelijkheden die technologie biedt. Welke
impact kan een technologie hebben op de
manier waarop wij lesgeven? Hoe gaat de
volgende generatie studenten leren? Best
of both worlds zal het in ieder geval zijn. Online en
on-site leerervaringen zullen elkaar steeds natuurlijker
aanvullen. Die toekomst is er al, voor wie het wil zien.
De voorbeelden in dit boekje, samen met tientallen
andere voorbeelden aan de universiteit, laten zien hoe
online leren bij uitstek onderwijs op maat mogelijk
maakt. Online leren biedt:
• Meer keuze in onderwerpen. Kies voor k
 euzevakken
bij buitenlandse partners voor studiepunten
(zoals de casus over Virtual Exchange) of
uit verschillende onderzoeksmethodieken
(zoals de casus Research Methods).
• Meer keuze in tijd en plaats. Bereid je
online voor op je stage, je master (archeolo
gie en bestuurskunde), of het ontwerpen van
je PhD-voorstel. Maak alvast kennis met een
studie (in de casus Urban Studies) of met de
Universiteit Leiden en de Nederlandse
taal (in de casus Dutch&More).
• Meer opties in tempo en niveau,
zoals de casus Oud Engels laat
zien.
• Meer manieren om de stof tot je
te nemen. Met MOOC’s in het
campusonderwijs leer je bijvoor
beeld aan de hand van animaties
en video’s.

• Meer persoonlijke feedback, zoals te zien is in de
casus master learning, de casussen flipping the
classroom en de casus online matching.
• Meer keuze in het leren van vaardigheden die jij wilt
ontwikkelen, zoals in de casus studievaardigheden.
Zoveel extra keuzes vragen om meer ondersteuning
van studenten. In pilotprojecten onderzoeken we
momenteel welke rol digitalisering hierin kan spelen.
Kwalitatief hoogstaande leermaterialen o
 ntwikkelen,
vraagt om een grote tijdsinvestering van docenten,
experts en productieteams. Dat is het waard, blijkt
uit de ervaringen, met name als het leidt tot leer
materialen die inzetbaar zijn voor meerdere toe
passingen. Bovendien hoeven we niet álles zelf
te maken. Niemand vindt het gek om een stu
dieboek van een andere auteur voor te schrij
ven; waarom zouden we niet hetzelfde doen
met online oefenmaterialen van anderen? Om
docenten te ondersteunen bij het vinden, aan
passen en inzetten van geschikte open leer
materialen, bouwen we in de komende
jaren de ondersteuning uit. Wilt u
zelf aan de slag? De facultaire ICTO
(ICT & Onderwijs) teams helpen u
op weg en kunnen u naar de juiste
experts, zoals van het Centre for
Innovation en ICLON, verwijzen.
Marja Verstelle

Coördinator ICTO Innovatie
Programma Universiteit Leiden

NAWOORD
Marja Verstelle
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