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Wie ben ik?
 Generatie Y / Millenial (geb. 1992)
 Studie: Nederlandse taal en cultuur (2011-2017)
 Historisch letterkundige
 PhD: The Theatre of Emotions: The Success of 

Spanish Drama in the Low Countries (1617–1672)
 Docent Vroegmoderne Nederlandse

letterkunde
 Onderzoeksinteresses:

 History of Emotions
 Representatie van de ‘Ander’ in vroegmodern

Nederlands theater
 Queer Representation in vroegmoderne

Nederlandse literatuur



Generatie Z – wie zijn dat?
Drie T’s: technologie, talen, tolerant
1. Vinden stabiliteit en zekerheid belangrijk.
2. Zijn ondernemend en onafhankelijk. 
3. Vinden persoonlijke ontwikkeling belangrijk.
4. Ademen technologie; internet is vanzelfsprekend. 
5. Kennis en nieuws zijn gratis en makkelijk opzoekbaar. 
6. Vinden diversiteit vanzelfsprekend.
7. Geven de voorkeur aan onafhankelijkheid.

Bronnen:
 Jonas Kooyman, ‘Generatie Z gaat door, door, door’, in NRC 

Handelsblad (9 mei 2019).
 ‘Generatie Z: zuurstof, brood en internet’, in Nederlands Dagblad 

(28 november 2011).



Aantal eigen constateringen
Huidige generatie studenten:
 Zal je niet snel aanspreken met meneer of mevrouw, maar bij je voornaam;
 Heeft behoefte aan extra handvatten tijdens college (zeker eerstejaars);

 Leerdoelen moeten expliciet worden gemaakt;
 Tentamenstof moet glashelder zijn;
 Verwacht dat Brightspace altijd up-to-date is (alle ppt’s, opnames, etc.).

 Accepteert niet snel wat je vertelt als dé waarheid, maar waardeert het 
tegelijkertijd als je eerlijk bent over je eigen zienswijzen;

 Vindt diversiteit en inclusiviteit belangrijke onderwerpen;
 Wil voortdurend uitgedaagd worden (of ze haken af) >> vindt online onderwijs 

niet altijd beter;
 Heeft moeite met schrijven, maar presenteert geweldig.



Activerende werkvormen voor 
verschillende doeleinden
 Verwerking van de stof

1. Jigsaw-methode (bewezen effectief) 

2. Padlet.com / Mentimeter en discussies

3. Debatten (Het Grote Vondel-Vosdebat voor Literaire loopbanen)

4. Post-its / woordspin (vraaggericht onderwijs)

5. Samen naar een definitie toewerken

6. Voordrachten

 Schrijfonderwijs
7. Peerfeedback



1. Jigsaw-methode

 Voordelen
 Studenten werken als een team 

en voelen zich ambassadeur van 
een bepaald artikel;

 Studenten onderwijzen elkaar;

 In de plenaire nabespreking hoef 
je als docent alleen maar de stof 
samen te vatten.

Ronde Team 1 Team 2 Team 3 Team 4

1 A1; A2; 
A3; A4

B1; B2; B3; 
B4

C1; C2; 
C3; C4

D1; D2; 
D3; D4

2 A1; B1; C1; 
D1

A2; B2; C2; 
D2

A3; B3; C3; 
D3

A4; B4; C4; 
D4



2. Padlet.com / Mentimeter

 Voordelen
 Je vraagt studenten om input en 

creëert zo direct aanleiding tot 
discussie;

 De verwerking van de stof is 
dienend ten opzichte van de 
studenten: zij geven aan 
waarover ze het willen hebben;

 Je maakt meteen een handige 
samenvatting die de studenten 
kunnen gebruiken.



3. Het Grote Vondel-
Vosdebat

 Voordelen
 Studenten worden gedwongen 

om kennis zich eigen te maken 
om hun standpunt te verdedigen;

 Leren het verschil zien tussen 
verschillende perspectieven en/of 
standpunten;

 Leren naar elkaar luisteren;

 Leren wordt een spel; studenten 
haken minder gauw af.



4. Woordspin / Post-its

 Voordelen post-its
 Studenten krijgen de kans om op 

een veilige wijze vragen en/of 
stellingen te bedenken;

 Als docent krijg je meteen inzicht 
in de gap of knowledge bij je 
studenten;

 Voordelen woordspin
 Je brengt rondom een thema een 

aantal concepten of begrippen 
samen die voor de studenten zo 
behapbaar worden.



5. Definitie opstellen

 Voordelen
 Studenten geven input voor de 

definitie van een concept;

 Studenten geven aan wat 
belangrijk is op basis van wat ze 
gelezen hebben;

 Studenten reflecteren meteen op 
het concept of het begrip;

 Het opstellen van de definitie kan 
een element van spel bevatten 
(zie het getekende hartje om punt 
1 hiernaast).



6. Voordrachten

 Voordelen
 Literatuur is geen platte tekst 

meer, maar komt tot leven;

 En dus is literatuur geen leerstof 
meer, maar vermaak;

 Studenten krijgen zelfvertrouwen 
om voor de hele groep literatuur 
voor te dragen;

 Studenten ontwikkelen hun 
gevoel voor taal.



7. Schrijfonderwijs

 Voordelen
 Studenten leren kijken naar 

elkaars werk en hoe je feedback 
moet geven;

 Studenten leren kritisch kijken naar 
hun eigen schrijfwerk;

 Studenten zijn expliciet bezig met 
hun schrijfwerk >> het 
paper/werkstuk is dus geen 
afterthought meer.



Vragen & discussie
 Wat zijn jullie ervaringen?

 Waar loop je tegenaan?

 Wat heeft er in jouw onderwijs 
heel goed gewerkt?

 Wat is er volgens jullie nog meer 
nodig?
 Welke activerende werkvormen 

kunnen we nog meer bedenken?

 Welke (genoemde) activerende 
werkvormen ga je zelf toepassen?



Bedankt en tot ziens!
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