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We hopen dat deze vorm van best 
practices verspreiden u inspiratie 
brengt. En uiteraard bent u bij SOLO 
van harte welkom voor advies en 
ondersteuning op maat!

Hartelijke groet,

Jesse Bruins

SOLO
Support voor Onderzoek, 
Laboratoria en Onderwijs.
Ondersteuning op maat

Dagelijks kloppen docenten aan bij de onderwijshelpdesk met vragen en 
wensen over onderwijs. Het is opvallend hoeveel collega’s nieuwsgierig zijn 
naar nieuwe onderwijsvormen. Zij zoeken nieuwe methoden, best practices 
of tips om nog beter onderwijs te kunnen verzorgen.

In dit boekje leest u hoe een aantal docenten van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen hun onderwijs verzorgt. In het bijzonder willen we hen 
bedanken voor hun bijdrage. Het is samengesteld om u te inspireren en om 
een handvat te geven wanneer u soortgelijke activiteiten wilt inzetten in 
het onderwijs dat u zelf geeft. De werkvormen zijn zowel op naam als type 
vaardigheden voor u geordend.

Onderwijs geven betekent het leveren van maatwerk; rekening houden 
met het onderwijsdoel, het type onderwijs, de benodigde faciliteiten en 
natuurlijk de voorkeuren van de docenten zelf. 

De lesactiviteiten, of werkvormen, zijn beknopt beschreven zodat u ze 
zelf op maat kunt maken voor uw eigen situatie en voorkeuren. Uiteraard 
kunnen wij u hierbij adviseren en ondersteunen. De belangrijkste tip die we 
u mee kunnen geven als u uw onderwijs verbetert is om met uw collega’s te 
praten over uw plannen en hoe de uitvoering verliep.

Voorwoord
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Met dank aan

Marielle 
Linting

Pascal 
Haazebroek

Erica 
Bohnen

Hans 
Vollaard

Rebekah 
Tromble

Kees 
Verduin

Henrike 
Florusbosch

Paul 
Nieuwenburg

Fenna 
Poletiek

Marian 
Verhallen

Marc 
Cleiren

Fransje 
Molenaar

Jan 
van der Ploeg

Inleiding
Voor u ligt een verzameling voorbeelden uit de facultaire onderwijspraktijk. 
Enthousiaste collega’s presenteren kort en bondig hun onderwijsvormen. 
Op inspirerende wijze laten zij zien hoe onderwijs en onderzoek aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden, hoe studenten geprikkeld worden om actiever 
met hun leerstof om te gaan, of hoe op effectieve wijzen feedback in de 
leeromgeving tot stand wordt gebracht.

De laatste jaren is er een flinke toename van het combineren van contact en 
online onderwijs. De faculteit juicht deze blended learning ontwikkelingen 
toe en investeert in kennis en ervaring op dit terrein. Langs verschillende 
wegen kunnen medewerkers hiervan profiteren. 

Op de eerste plaats via de afdeling SOLO van onze faculteit. SOLO staat voor 
Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs en is ingericht voor 
advies en hulp op maat bij de inzet van ICT middelen bij onderwijs. Steeds 
meer medewerkers vinden de weg naar deze laagdrempelige voorziening 
om hun onderwijsvaardigheden bij te scholen.

Daarnaast worden regelmatig facultaire workshops en trainingen 
aangeboden in het kader van kwaliteitsverbetering van onderwijs. SOLO 
speelt hierbij eveneens een cruciale rol. 

Misschien bent u tot nu toe niet in de gelegenheid geweest om bij SOLO 
langs te gaan of om een van de workshops te bezoeken. Op initiatief van 
SOLO is daarom dit verzamelboekje samengesteld. 

Ik wens u veel inspiratie toe.

Paul Nieuwenburg
Vice decaan
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Verhoog het niveau van de opdrachten langzaam: doe 
eerst een som of opdracht voor, laat dan studenten 

individueel werken en laat ze tenslotte onderling 
discussiëren.  Houd er rekening mee dat studenten 
aan sommige typen opdrachten moeten wennen. 
Geef ze daar de tijd voor en biedt daar ondersteuning 
bij.

Leg studenten de opdracht uit en benadruk zowel 
voor als na de opdracht wat studenten er van leren.

De docent let op signalen uit de zaal, luistert waar 
de studenten het over hebben en kijkt wat studenten 
aan het doen zijn. Als het volume omhoog gaat is dat 

vaak een teken dat studenten klaar zijn. 

Zodra je merkt dat het tijd is om door te gaan kun 
je dit aankondigen door te vragen of iedereen al klaar 

is. Zo niet, dan kun je aangeven dat ze nog een minuut 
hebben. Na de opdracht wordt de uitwerking besproken. 

Als duidelijk is waarom de vraag relevant is, zijn studenten 
geïnteresseerd in het antwoord.

‘‘De eerste keer dat je studenten een vraag stelt, krijg je eigenlijk nooit antwoord. Je moet 
ze aanmoedigen om te zeggen wat ze denken zonder angst voor fouten. Geef ze daarvoor 
wat tijd en blijf zelf stil totdat er iets gezegd wordt. Geef niet op door zelf antwoord 
te geven, dan lukt het nooit meer om de studenten aan het praten te krijgen. Het is 
belangrijk om de eerste studenten die iets zeggen altijd positief te beantwoorden.” 

“Wissel van methode. Als je  elke keer hetzelfde doet, dan wordt het een gewoonte voor 
de studenten en werkt het niet meer.”

Uitvoering
Activerende,
Studenten gaan actiever meedoen met hoorcolleges door korte tussentijdse 

opdrachten te geven die studenten bijvoorbeeld in tweetallen moeten 
bespreken. De opzet is eenvoudig maar door goed groepsmanagement lukt 
het Marielle Linting om met honderden studenten toch de orde te bewaren.

Voorbereiding
 ȩ Tijd 

Weinig, slechts een paar minuten per opdracht.
 ȩ Middelen 

Twee versies van de slides. Gebruik de versie met de 
antwoorden op de vragen in je college maar zet een 
tweede versie zonder de antwoorden op Blackboard. 

 ȩ Communicatie vooraf 
Geef aan dat de antwoorden op de vragen en opdrachten 
alleen in het college gegeven worden.

Marielles ervaring
“Deze werkvorm zorgt voor een open sfeer tijdens het college, waarin studenten 
makkelijker vragen stellen en het eerder aankaarten als de docent te snel of te langzaam 

gaat. Bovendien wordt bij het bespreken van de opdrachten duidelijk of studenten 
de stof tot zover begrepen hebben.”

korte opdrachten

Gebruikt in de bachelorcursus 
Methoden en Technieken van onderzoek en 
het onderzoekspracticum,
Pedagogische Wetenschappen.

Vaardigheden: Analyseren en redeneren,  
Onderzoek kritisch beoordelen en 
Samenwerken.
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Afhankelijk van de discussieduur en nabespreking heb 
je voor deze werkvorm 5 tot 15 minuten nodig.

Tijdens de presentatie gebruik je slides met 
discussievragen, een lijst met roepnamen en een 
“random number generator”.

Vertel aan studenten met wie en hoe lang zij 
kunnen overleggen en dat er willekeurig een 
student gekozen wordt om het antwoord klassikaal 
te geven. 

De docent toont de “random number generator’’ 
op het scherm om de spanning er in te houden. 

Daarnaast wijkt de docent soms af van de uitkomst 
van de ‘‘random number generator’’ om de beurten 

eerlijk te verdelen. De docent wijst dan een student aan 
of klikt door op de generator tot dat er een student de 

beurt krijgt die nog niet is geweest.

Nadat een student een antwoord gegeven heeft  bespreekt de 
docent dit direct met de studenten na. 

“Je kunt het spannender maken door het quiz concept uit te bouwen.’’

Uitvoering

 pagina 

De quiz
Studenten beantwoorden in kleine groepen tijdens college een vraag. 

Met een namenlijst met roepnamen en een “random number generator” 
(online) krijgen studenten in willekeurige volgorde de beurt om klassikaal te 
antwoorden. Zo zorgt Pascal Haazebroek ervoor dat studenten op een veilige 
manier worden gedwongen na te denken over de vraag en ervaren studenten 
dat aanwezigheid uit maakt.

Pascals tips

 ȩ Tijd 
Weinig, de tijd om discussievragen te ontwikkelen en de 
middelen te testen.

 ȩ Middelen 
Zorg voor een namenlijst met roepnamen en test de 
software eerst een keer uit. Kijk bijvoorbeeld op  
www.mathgoodies.com voor software.

“Laat studenten altijd eerst in groepjes het antwoord bespreken. Dit maakt de drempel 
lager om klassikaal antwoord te geven. Deze werkvorm geeft studenten een fijner gevoel 
dat het echt willekeurig gaat. Zorg ervoor dat de lijst roepnamen bevat en up-to-date 

is zodat iedereen zich juist voelt aangesproken en er niet constant afwezigen de 
beurt krijgen.’’

Gebruikt in de bachelorcursus 
Cognitieve Ergonomie, 
Psychologie.

Vaardigheden: Analyseren en redeneren, 
Discussiëren en Samenwerken.

Voorbereiding
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Voeg een slide toe met duidelijke informatie over hoe de 
studenten bij de online vragen komen.

Het gebruik van de meeste software spreekt voor 
zich en hoeft dus verder niet uitgelegd te worden aan 
de studenten.

De docent houdt bij of er voldoende reacties 
binnen zijn gekomen op basis van de response rate 
en bepaalt op basis van rumoer in de zaal of het 
weer tijd is om door te gaan.

Dan bespreekt de docent de gegeven antwoorden 
van de studenten, geeft de eigen inzichten en 

verwijst later op relevante momenten terug. Er wordt 
niet direct online getoetst maar het vormen van een 

eigen inzicht over het besproken onderwerp maakt wel 
onderdeel uit van de eindbeoordeling en komt later in 

het vak terug.

“Deze methode kun je ook gebruiken om een inhoudelijke kennisvraag of 
een prikkelende vraag te stellen om de aandacht weer bij het college te krijgen.”

13

Uitvoering

14
 

Meningen verzamelen

Tijdens het hoorcollege worden er stellingen aan de studenten voorgelegd 
waar zij via internet antwoord op geven. Het programma Socrative maakt 

van de antwoorden een word cloud, zodat Erica Bohnen snel kan zien wat “de 
groep” over de stelling denkt en daar direct op inspelen.

 ȩ Tijd 
Enkele minuten om de vragen te bedenken en in de 
software te zetten.

 ȩ Middelen 
Socrative, Mentimeter of stemkastjes (zie pag. 43).

 ȩ Communicatie vooraf 
Geef van te voren aan dat studenten een laptop, tablet of 
telefoon mee moeten nemen zodat ze op internet kunnen 
tijdens het college.

Erica’s ervaring
“De onderwerpen waar de stellingen over gaan zijn soms heel persoonlijk, 

dankzij de software kunnen studenten anoniem reageren en meer open zijn  
            in hun antwoord.’’

in een word cloud

Gebruikt in de bachelorcursus 
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden, 
Psychologie.

Vaardigheden: Reflecteren op het veld.

i n h -
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Voorbereiding
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Elke week zijn er twee studentpresentaties van een 
kwartier gevolgd door een half uur discussie. 

Vooraf leidt de docent het thema van de week in, 
daarna volgen twee rondes presentatie, discussie en 
feedback .

Vertel de studenten dat zij dankzij het maken van hun paper 
goed voorbereid zijn om feedback te geven op de studentpresentatie 

en deel te nemen aan de discussies. En dat door het wekelijkse ritme 
van papers schrijven zij hun schrijfvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Help studenten eventueel aan verschillende vraagtypen zoals een vergelijkende- 
of theoretische vraag, en het opstellen van een reflectiepaper.

De docent beoordeelt de presentatie, zorgt voor een veilige leeromgeving waarin 
studenten durven te praten, geeft vriendelijk maar scherpe feedback en neemt 
eventueel deel aan de discussie.

Achteraf worden studenten beoordeeld met een cijfer voor hun paper en krijgen 
daarbij feedback op de schrijfwijze. 

Uitvoering

 pagina 

Vóór het college
Studenten schrijven op basis van een meegegeven vraag een reflectiepaper 

over de voorgeschreven literatuur. Daardoor kunnen de studenten van 
Hans Vollaard goed voorbereid deelnemen aan de groepsdiscussies en 
feedback geven op studentpresentaties over een aanverwant thema. De papers 
tellen mee voor het eindcijfer.

 ȩ Tijd 
Vooraf aan de cursus bij het selecteren van de literatuur 
moeten er papervragen gemaakt worden en er is 
wekelijks nakijkwerk.

 ȩ Communicatie vooraf 
De studenten krijgen in de syllabus al de voorgeschreven 
literatuur en de vragen voor de reflectiepapers te zien. 
Daarin staat ook aangegeven hoe de antwoorden 
ingeleverd moeten worden en hoe ze meetellen voor het 
eindcijfer. 

Hans’ tip
“Het is juist door de voorbereiding dat studenten gaan praten. Doordat ze al over 

         het onderwerp hebben nagedacht is er minder peer-pressure.”

literatuur voorbereiden

Gebruikt in de mastercursus 
Consensus & Conflict in the Netherlands, 
Politieke Wetenschappen.

Vaardigheden: Analyseren en redeneren, 
Mondeling presenteren en Discussiëren.

Voorbereiding
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Een hoorcollege van drie uur kan op video gereduceerd 
worden tot 20 à 30 minuten. Het inspreken van de 

tekst bij de slides kost iets meer tijd maar de opnames 
kunnen meerdere jaren gebruikt worden en het 
hoorcollege kan dan voor interactie met de studenten 
gebruikt worden. 

Je kunt een video maken met de slides en 
jouw stem, of je kunt jezelf opgenemen zodat 
studenten jou kunnen zien. De faculteit bezit een 
opnamestudio en de afdeling SOLO kan hierbij 
helpen. Video’s gebruiken om tijd vrij te maken 
tijdens college is een onderdeel van het concept 
‘flipping the classroom’. Online zijn er veel tips te 

vinden over dit concept.

Studenten kunnen nu colleges bekijken in hun eigen 
tempo en terugkijken wanneer zij dat willen. Vaak 

bekijken studenten na de werkgroep nogmaals de video 
omdat ze het dan beter begrijpen.

Uitvoering
Flipping the
Rebekah Tromble vervangt een deel van de hoorcolleges met video’s waarop 

ze de collegestof van die week bespreekt. De studenten bekijken de video’s 
voor de werkgroep en gaan in de werkgroep actief aan de slag met de inhoud. 
Zo houdt Rebekah tijdens het hoorcollege meer tijd over voor actievere 
werkvormen.

 ȩ Tijd 
Video’s maken en online plaatsen. In het begin kost dit 
1½ uur per hoorcollege ongeveer. De benodigde tijd 
wordt bij herhaling minder en wordt snel winstgevend. 

 ȩ Middelen 
Adobe Captivate, Blackboard.

 ȩ Communicatie vooraf 
Geef in college aan waar de studenten de opnames 
kunnen vinden en wanneer ze de opnames moeten 
kijken.

Rebekah’s ervaring
“Als docent ben je uiteindelijk minder tijd kwijt aan theorie uitleggen en kun 
je meer tijd investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden van studenten. 

Sommige studenten gebruiken de video’s opnieuw tijdens het schrijven  
          van de masterscriptie.’’

Classroom

Gebruikt in de mastercursussen 
Advanced Academic & Professional Skills en 
Qualitative Research, 
Politieke Wetenschappen.

Vaardigheden: Onderzoek doen en 
Onderzoek kritisch beoordelen.

Voorbereiding
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Deze werkvorm wordt gebruikt gedurende de gehele 
cursus.

Aan het begin van het werkcollege behandelt 
de docent kort de stof en stipt de belangrijkste 
punten uit het college aan. Daarna gaan studenten 
zelfstandig aan de slag met de opdrachten.  

Vertel studenten weer het belang van zelf-
redzaamheid; geef aan dat studenten na het 
benutten van alle hulpbronnen vragen kunnen 
stellen. Vertel tevens aan de studenten wat ze 
moeten doen als ze klaar zijn met de opdrachten, 
bijvoorbeeld vooruit werken, extra opdrachten 

maken of dat ze naar huis kunnen.

De docent loopt rond, helpt en geeft klassikaal uitleg 
indien nodig. De docent doet vooral niet teveel maar 

houdt wel goed de vooruitgang in de gaten. Zo leer je stu-
denten hengelen, in plaats van ze de vis te geven!

‘‘Om de vooruitgang te testen kunnen studenten tijdens de 
werkgroepen ondervraagd worden over hun kennis of kan er een 

tussentijdse toets gehouden worden.’’

Uitvoering
Self-paced leren
Studenten maken zelfstandig en in hun eigen tempo opdrachten en kunnen 

vragen stellen aan de docent. Voor studenten die eerder klaar zijn of na 
de werkgroep door willen oefenen zijn er extra opdrachten. Zo zorgt Kees  
Verduin ervoor dat studenten in hun eigen tempo de stof eigen kunnen maken. 

 ȩ Tijd 
De voorbereiding vergt veel tijd, alle opdrachten moeten 
bedacht worden en klaar gezet worden.

 ȩ Middelen 
Blackboard en het werkboek.

 ȩ Communicatie vooraf 
Geef duidelijke instructie aan de studenten dat ze moeten 
leren zelfredzaam te worden bij statistische analyse. 
Vraag voordat je antwoord geeft op een vraag eerst of ze 
zelf alle mogelijke hulpbronnen hebben benut. 

Kees’ Tip
“Kijk goed of de werkvorm wel past bij je cursus. De cursus moet per week 

opdrachten bevatten die ze zelfstandig of in zelf gevormde groepjes kunnen  
        maken.’’

Gebruikt in alle bachelor 
statistiekcursussen, Psychologie.

Vaardigheden: Analyseren en redeneren, 
Problemen vaststellen en oplossen, 
Samenwerken en Beheersing van 
ICT-programma’s.

Voorbereiding
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Deze werkvorm wordt gegeven in één college van 3 uur, 
maar het kan ook in 2 uur.

Vóór deze werkvorm hebben studenten al eerder in 
de cursus individueel een boekreview geschreven 
en zijn daardoor bekend met de schrijfvorm. Deze 
werkvorm is moeilijk haalbaar in één college als 
studenten tijd verliezen aan discussiëren over het 
format van een boekreview. Het eerste half uur 
wordt klassikaal besteed aan het bespreken van de 
inhoud en het vormen van één  gezamenlijk beeld 
over de inhoud van het boek. De studenten mogen 
zelf een hoofdstuk en een groep kiezen.

Laat de studenten een groep per hoofdstuk vormen 
en zorg voor minimaal één laptop per groep. Ingelogd 

op Blackboard schrijven de studenten direct in de wiki 
de vorderingen. Ze klikken regelmatig op “submit” en 

houden de commentaarsectie in de gaten voor feedback 
van de docent. Motiveer studenten door te vertellen dat 

de uiteindelijke review aan de auteur van het boek wordt 
gestuurd.

De docent vertelt de studenten in welke volgorde er feedback aan de 
groepen gegeven wordt. Doe dit met de projector aan zodat studenten 

de voortgang en feedback van de docent ook kunnen zien en gebruik kunnen 
maken van de feedback die aan andere groepen wordt gegeven. 

Achteraf wordt van alle losse onderdelen één geheel gemaakt door de docent. Het 
boek maakt onderdeel uit van de tentamenstof dus de studenten hebben baat bij een 
kwalitatief goede review. Het eindresultaat kan besproken worden in het volgende 
college.

Uitvoering
Boekreview
Gedurende één college schrijven studenten in groepen (een deel van) een 

boekreview. Door een wiki te gebruiken kan Henrike Florusbosch direct 
meekijken met de voortgang en live feedback geven.

 ȩ Tijd 
15 minuten voor het klaarzetten van de wiki op 
Blackboard en 15 minuten voor het uitwerken van het 
college.

 ȩ Middelen 
Blackboard, een boek of artikel en een lokaal met 
verplaatsbare tafels.

 ȩ Communicatie vooraf 
Communiceer tijdig aan de studenten dat ze gezamenlijk 
tijdens college een boekreview gaan schrijven. Hiervoor 
moeten ze het boek gelezen hebben en het boek en een 
laptop meenemen naar college. 

Henrikes ervaring
“Studenten gaan met deze werkvorm meer in op detail en verwerken de feedback 
goed. Deze werkvorm kan voor veel verschillende soorten opdrachten gebruikt worden, 

denk ook aan casussen die uitgewerkt moeten worden of het samenvatten van 
studieboeken.’’

Gebruikt in de bachelorcursus 
Urban en Rural Development, Culturele 
Antropologie en Ontwikkelingssociologie.

Vaardigheden: Onderzoek kritisch 
beoordelen, Schriftelijk presenteren, 
Discussiëren, Samenwerken en Omgaan met 
feedback.

in een wiki

Voorbereiding
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Deze werkvorm wordt gedurende een gehele cursus 
gebruikt, maar het is ook mogelijk de werkvorm in één 

college te gebruiken. 

Benodigdheden zijn de te analyseren tekst (op te 
delen in wekelijkse delen) en de Oxford Dictionary 
waarbij de betekenis van woorden door de tijd heen 
wordt gegeven.

Vooraf legt de docent de analysesystematiek uit,  
doet hij de analyse een keer voor en laat hij de 
studenten gezamenlijk een analyse uitvoeren. 

Geef de studenten het instructiemateriaal over de 
herme-neutische methode en de sturende vragen 

waarop de studenten hun presentatie baseren. De 
studenten maken zelf het presentatieschema. 

De docent stuurt indien nodig de discussie bij door vragen 
te stellen terwijl de student het college geeft. De docent geeft 

elke week een nieuw deel van de tekst vrij en vraagt studenten 
om voortdurend terug te lezen, zo  ervaren studenten dat hun 

tekstbegrip zich ontwikkelt.

Achteraf worden de presentaties beoordeeld met een cijfer. De analyse 
maakt ook onderdeel uit van de geschreven eindopdracht. 

Uitvoering
Tekstanalyse
Studenten analyseren wekelijks een gedeelte van de tekst en elke week leidt 

één student aan de hand van de eigen analyse en de sturende vragen van de 
docent het college. Paul Nieuwenburg zorgt er zo voor dat studenten beseffen 
dat lezen soms té vanzelfsprekend gaat. Hij merkt dat studenten het puzzelen 
om de politiek-filosofische tekst te doorgronden leuk gaan vinden.

Pauls ervaring

 ȩ Tijd 
Enige tijd voor het vinden van een geschikte tekst en het 
opstellen van de sturende vragen. 

 ȩ Middelen 
Een passende tekst. Let er bij de tekst op dat deze 
geschikt is voor het discussiëren over de interpretatie.

‘“Studenten vinden het puzzelen met de tekst erg leuk en je moet als docent vooral 
studenten zelf laten ontdekken. Studenten vinden teksten grondig analyseren lastig 

dus geef voldoende handvatten.’’

Gebruikt in de bachelorcursus 
Analyse van Politieke Filosofische Teksten, 
Politieke Wetenschappen.

Vaardigheden: Analyseren en redeneren, 
Onderzoek kritisch beoordelen, Mondeling 
presenteren en Discussiëren.

Voorbereiding
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Deze werkvorm duurt ongeveer 30 minuten, maar kan 
natuurlijk uitgebouwd worden.

Vooraf doet de docent  de opdracht eerst een keer 
voor.

De studenten werken de opdracht samen uit en 
gebruiken de door de docent aangereikte criteria 
waarop de onderzoeken worden beoordeeld.

De docent loopt rond en luistert mee met de discussies die de 
studenten voeren en stelt indien nodig vragen om bij te sturen.

Achteraf presenteren een aantal studenten de uitkomsten van hun groep en de docent 
bespreekt de resultaten met de gehele groep. Het kritisch beoordelen van onderzoek 
maakt deel uit van het tentamen.

Uitvoering
Process tracing
Studenten krijgen meerdere verklaringen voor een gebeurtenis voorgelegd 

en moeten gezamenlijk beoordelen welke verklaringen de gebeurtenis het 
beste verklaren. Rebekah Tromble leert studenten hiermee onderzoek kritisch 
te beoordelen op basis van methodologische afwegingen.

Rebekah’s tip

 ȩ Tijd 
Enige tijd voor het voorbereiden van de opdracht 
en de te gebruiken literatuur. Bereid ook de criteria 
voor op basis waarvan studenten de literatuur moeten 
beoordelen.

 ȩ Communicatie vooraf 
De studenten moeten de literatuur vooraf lezen en 
meenemen naar de werkgroep.

“Zoek voor de opdracht een maatschappelijke of historische gebeurtenis waar genoeg 
over geschreven is zodat er meerdere standpunten en verklaringen aan de 

studenten voorgelegd kunnen worden.’’

Gebruikt in de mastercursus 
Advanced Academic & Professional Skills, 
Politieke Wetenschappen.

Vaardigheden: Analyseren en redeneren, 
Onderzoek kritisch beoordelen, Discussiëren 
en Feedback.

Voorbereiding
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Deze werkvorm wordt gedurende de hele cursus 
gebruikt, zowel tijdens de hoorcolleges als werkgroepen.

Tijdens het eerste college wordt de werkvorm en 
de beoordeling uitgelegd. De studenten worden 
gevraagd groepen van 2 of 3 te vormen. De groepen 
kiezen een onderwerp en gaan aan de hand van de 
studiestof zelfstandig een klein onderzoek opzetten,  
uitvoeren en presenteren.

Geef de studenten het advies om het onderzoek 
eenvoudig te houden. Help studenten eventueel 
met richtlijnen en tips. Zet eventueel een 
voorbeeld van een poster of onderzoek uit een 

eerder jaar op Blackboard. Afhankelijk van het 
stadium van hun onderzoek presenteren studenten 

of een onderzoeksvoorstel of onderzoeksresultaten. 
De feedback van de medestudenten is gericht op het 

verbeteren van de onderzoeksopzet of op de interpretatie 
van de resultaten.

Gedurende het onderzoek is de docent tijdens een inloop-
spreekuur bereikbaar voor feedback. Algemene tips en 

mededelingen worden in het hoorcollege herhaald.

Gedurende de twee presentatiemomenten geven de studenten en de docent 
op basis van een beoordelingsformulier feedback. Op basis van deze beoordeling 
wordt ook het cijfer bepaald.

“Houd het onderzoek zo eenvoudig mogelijk; het gaat er om dat alle stappen van een 
onderzoek doorlopen worden en dat ze een heldere aanspreekbare bevinding rapporteren 
die weinig statistische bewerking vergt.” 

“Vertel om studenten te motiveren dat ze het écht gaan doen of dat de poster bij voldoende 
kwaliteit “publiceerbaar” kan zijn.’’ 

Uitvoering
Het Experiment
In groepen voeren studenten een klein onderzoek uit. Ze presenteren hun 

onderzoekvoorstel of -voortgang en houden een posterpresentatie over de 
resultaten. Omdat de opzetten van de onderzoeken eenvoudig blijven, lukt het 
Fenna Poletiek en haar studenten om de onderzoeken binnen de collegereeks 
af te ronden, terwijl ze toch aansprekende resultaten opleveren.

Gebruikt in de  mastercursus 
Decision Making, 
Psychologie. 

Vaardigheden: Onderzoek doen, Onderzoek 
kritisch beoordelen, Wetenschappelijke 
literatuur, Mondeling presenteren, 
Samenwerken en Omgaan met feedback.

 ȩ Tijd 
Twee weken van tevoren moeten de onderzoeksthema’s, 
het presentatierooster en de procedure bepaald worden 
en klaargezet worden op Blackboard.

 ȩ Middelen  
Blackboard en voor de presentaties een zaal,  
prikborden  en projectieapparatuur.

Fenna’s ervaring
“Studenten worden hier erg enthousiast en gemotiveerd van, vooral omdat zij 
weten dat ze het onderzoek daadwerkelijk zullen uitvoeren en zelf ook benieuwd 

zijn naar de uitkomsten. Voor de docent hoeft het niet veel werk te zijn; de 
docent zorgt voornamelijk voor het initiëren en monitoren van het proces.’’

Voorbereiding
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Deze werkvorm beslaat één college en een afspraak per 
groep.

In een voorgaand college wordt er gezamenlijk 
aan definities van centrale concepten gewerkt, 
bijvoorbeeld “stress”.

Tijdens het college krijgen de studenten de opdracht 
en de planning uitgelegd. De studenten werken in 
tweetallen aan een onderzoeksvoorstel dat ze in 
een filmpje van maximaal vijf minuten met alleen 
het gebruik van beeld gaan presenteren. Benadruk 

om de kwaliteit te bewaken dat de studenten naast 
de titel en de onderzoekvraag geen tekst gebruiken. 

Dan richten ze zich meer op essentiële informatie 
en worden de videopresentaties niet te statisch. In de 

presentatie komen de inleiding, de onderzoeksvraag, de 
methode en de resultaten aan bod. Deze laatste mogen ze 

zelf bedenken maar moeten wel aannemelijk zijn.

De docent heeft korte sessies met de tweetallen waarin wordt 
gebrainstormd over een mogelijke onderzoeksvraag. 

Hierna leveren studenten een outline van hun voorstel van maximaal één A4 in 
en een literatuurlijst van te gebruiken wetenschappelijke literatuur zodat de docent 
feedback en groen licht voor het uitwerken van het voorstel kan geven.

De studenten zetten hun videopresentatie online en beoordelen aan de hand van het 
beoordelingsschema elkaars video’s. De opdracht wordt door de docent beoordeeld 
met ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’. Als er voldoende tijd is kan de beoordeling ook in een 
college plaatsvinden zodat er een discussie gehouden kan worden.

Uitvoering
Onderzoek  

Studenten werken een onderzoeksvoorstel uit en presenteren hun voorstel 
door alleen filmbeelden te gebruiken (dus geen geschreven of gesproken 

tekst). Doordat medestudenten feedback geven, leren de studenten van 
Marian Verhallen op zorgvuldige wijze visuele informatie aan te bieden.

Gebruikt in de bachelorcursus 
Short Science & Society, 
Honours College van 
Faculteit der Sociale Wetenschappen. 

Vaardigheden: Onderzoek doen, Onderzoek 
kritisch beoordelen en Informatie kunnen 
overbrengen.

 ȩ Tijd 
De opdracht en het beoordelingsschema voor de 
peerfeedback moeten gemaakt worden.

 ȩ Middelen  
De studenten regelen zelf een camera en software. 
Eventueel kunnen ze de audiovisuele dienst, onderdeel 
van SOLO, om hulp vragen. Blackboard kan gebruikt 
worden om de videopresentaties te delen.

Marians tip
“Beelden vragen een andere manier van kijken naar onderzoek dan tekst. Neem 
in het beoordelingsformulier op dat studenten eerst per onderdeel (bijvoorbeeld de 

gebruikte methode) beschrijven wat ze zien in maximaal 100 woorden en dat ze 
daarna pas beoordelen.’’

presenteren in beelden

Voorbereiding
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Deze werkvorm duurt één bijeenkomst en hiervoor heb 
je Pitch2Peer of een goed alternatief nodig. Toegang 

tot internet voor elke student is nodig en bij grote 
groepen is een moderator handig.

Leg de studenten duidelijk de criteria en de presentatie- 
en feedbackprocedure uit. Denk bijvoorbeeld aan elevator-

pitches van één minuut. Na elke presentatie is er voor de overige 
studenten één minuut voor het stellen van vragen en drie minuten 

voor het invullen van korte schriftelijke feedback en een waardering 
(1-5) voor elk criterium. Na alle presentaties kan alle feedback zichtbaar 

gemaakt worden in het programma.

De docent bewaakt de tijd, stelt indien nodig vragen aan de presentator en vult zelf 
ook een beoordeling in. Met Pitch2Peer kan direct een rangorde naar waardering 
gemaakt worden en eventueel kan direct aansluitend een prijs uitgedeeld worden aan 
de beste student.

In een latere bijeenkomst wordt de feedback besproken met de studenten.

‘’Let goed op de tijd. Het geven van feedback moet vlot gaan en vooral niet de presentaties 
ophouden. Je zou ook na elke presentatie direct een overzicht van de feedback op het 
scherm kunnen tonen.’’

Uitvoering
Peer review bij
Studenten geven posterpresentaties terwijl medestudenten korte, nuttige 

feedback geven via de online tool Pitch2Peer. Marc Cleiren en Pascal 
Haazebroek zorgen er op deze manier voor dat alle studenten feedback geven 
en ontvangen.

 ȩ Tijd 
1 uur voor het maken van de opdracht en de handleiding.

 ȩ Middelen 
Pitch2Peer, maar het zou ook op papier, met stemkastjes,  
Mentimeter of Qualtrics kunnen.

 ȩ Communicatie vooraf 
De studenten moeten een eigen laptop, tablet of 
smartphone meenemen waarmee zij tijdens de 
presentaties online kunnen. Op Blackboard staan de 
criteria waarop studenten elkaar feedback gaan geven. 
Studenten plaatsen hun poster ruim voor de activiteit 
online.

Marcs tip
“Met deze systematiek geven alle studenten feedback en niet alleen ‘the usual  
suspects’. De studenten leren hoe moeilijk het is om goede feedback te geven én  

hoe ze goede feedback kunnen geven door punten aan te geven waarop de spreker 
zich kan verbeteren.’’

Poster presentaties

Gebruikt in het 
Oriëntatiejaar Honours College, 
Faculteit Sociale Wetenschappen.

Vaardigheden: Mondeling presenteren, 
Schriftelijk presenteren, Informatie kunnen 
overbrengen en Omgaan met feedback.

Voorbereiding
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Het nakijken van de video’s kost ongeveer qua tijd 
ongeveer 125% van de duur van de gesprekvideo’s.

Studenten moeten zelf opname apparatuur verzorgen.

Alle instructies voor de opdracht en de beoordelingscriteria 
staan op Blackboard. Tijdens de colleges worden studenten 

hier op attent gemaakt.

De werkgroepbegeleider bekijkt de opnames en beoordeelt het 
gesprek op basis van vier op voorhand vastgestelde criteria die bij de 

student en de docent bekend zijn.

“Het voordeel van video opnames is dat de beoordeling transparanter is omdat er 
teruggekeken kan worden.”

Uitvoering

 ȩ Tijd 
Enkele uren voor het uitwerken van het 
instructiemateriaal.

 ȩ Middelen 
Instructies over goede gespreksvaardigheden op 
Blackboard.

 ȩ Communicatie vooraf 
Studenten maken zelf een afspraak met de 
gesprekspartner en verzorgen zelf de opname en 
opnameapparatuur. Studenten die hier niet over 
beschikken kunnen een camera lenen van de faculteit. 
Geef ook aan hoe studenten de opnames moeten 
inleveren.

Gespreks- en
Studenten ontwikkelen gespreksvaardigheden middels een oefengesprek 

met een medestudent dat op video wordt opgenomen. Erica Bohnen en de 
werkgroepdocenten kunnen op basis van de video de gespreksvaardigheden 
en de vooruitgang van de student op transparante wijze beoordelen. Studenten 
gebruiken in hun reflectieverslagen de opname opnieuw om op zichzelf te 
reflecteren.

Erica’s tip
“Voorheen deden we veel moeite om zelf alle apparatuur en zalen te reserveren. Nu 

studenten het zelf regelen zijn er veel minder problemen.’’

interviewtechnieken

Gebruikt in de bachelorcursus 
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden, 
Psychologie.

Vaardigheden: Reflecteren op het veld, 
Gespreksvaardigheden en Omgaan met 
feedback.

Voorbereiding
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Deze werkvorm kost één werkgroepbijeenkomst per 
blog.

Vooraf bespreekt de docent de onderwerpen waar 
studenten uit kunnen kiezen en geeft informatie over 
de verschillen tussen wetenschappelijk schrijven en 
schrijven voor een blog.

Geef de studenten praktische informatie over de 
opdracht en vul dit aan met informatie over het 
onderwerp van de week, tips waar studenten zich 
kunnen inlezen in de actualiteit en welk theoretisch 
kader ze toe kunnen passen. Geef een voorbeeld 
van hoe een theoretisch kader gebruikt kan worden 

voor een blog over een actualiteit. Eventueel kunnen 
de studenten extra gemotiveerd worden door de 

beste blog te belonen met een publicatie op een echte 
openbare website.

De docent kijkt de blogs na aan de hand van de rubric. 
Aan de hand van de rubric in Turnitin kunnen studenten 

zien hoe ze gepresteerd hebben. Wanneer bepaalde fouten veel 
voorkomen kan er in het volgende college terugkoppeling gegeven 

worden. Het cijfer wordt automatisch bepaald op basis van de score 
op de rubric.

“Studenten hadden moeite om af te stappen van het wetenschappelijk schrijven en waren 
vooral bang om niet voldoende te verwijzen of plagiaat te plegen. De eerste keer moet 
duidelijk verteld worden hoe je een blog schrijft en hoe dat anders is dan een wetenschap-
pelijke paper. Studenten moeten leren een andere stem te gebruiken.’’

Uitvoering
Bloggen
Studenten schrijven  een aantal keer een blog waarin zij theorie toepassen op 

een actualiteit uit Latijns-Amerika.  De blogs worden ingeleverd in Turnitin 
en met een rubric nagekeken. De beste blog wordt online gepubliceerd. Zo 
leren de studenten van Fransje Molenaar inzien dat verschillende media 
verschillende schrijfstijlen behoeven.

Fransjes ervaring

 ȩ Tijd 
Eenmalig moeten de onderwerpen voor de blogs bepaald 
worden en er moet een lijst met goede nieuwsbronnen 
gemaakt worden. Goede beoordelingsformulieren, of 
rubrics, zijn op het internet te vinden.

 ȩ Middelen 
Rubric en Blackboard, eventueel een openbare blog 
website.

“Studenten waren enthousiast en gingen zelfs na de cursus nog hun blog verbeteren. De 
stof over Latijns-Amerika was nieuw voor veel studenten en door het schrijven 

van een blog gaat de theorie leven.’’

Gebruikt in de bachelorcursus Transnational 
Security & Cooperation in Latin America, 
Politieke Wetenschappen.

Vaardigheden: Analyseren en redeneren, 
Problemen vaststellen en oplossen, 
Wetenschappelijke literatuur en informatie 
kunnen overbrengen.

Voorbereiding
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Tijdens voorgaande colleges benadrukt de docent het 
belang van het kunnen toepassen van kennis op het 
werkveld wordt.

Benodigd is Blackboard voor het verspreiden van de 
richtlijnen en om de opdrachten in te leveren.

De studenten mogen de opdracht op elk moment in de cursus 
uitvoeren. Communiceer aan de studenten wat de opdracht is 

en geef tips over het maken van aantekeningen. Geef de studenten 
informatie over hoe ze toegang krijgen tot ‘het veld’. Benadruk dat ze 

op tijd de agenda van het werkveld bekijken en toegang regelen in het 
voordeel van de student werkt.

De docent heeft als enige taak om de verslagen na te kijken.

Achteraf worden de studenten beoordeeld met een cijfer voor hun paper en krijgen 
daarbij feedback op de schrijfwijze.

Uitvoering
Observatierapport
Studenten maken een verslag van een vergadering van de Tweede Kamer 

over Europees beleid. Daarmee leren de studenten van Hans Vollaard 
abstracte kennis uit het boek toe te passen op de praktijk. Het vergroot het 
voorstellingsvermogen van studenten over de dagelijkse (Europese) politiek 
en ze doen ervaring op met een mogelijk werkterrein.

 ȩ Tijd 
Eenmalig de opdracht en de richtlijnen voor het 
verslag opstellen. Dat betreft stijl, structuur en inhoud 
(bijvoorbeeld wat ze moeten observeren, welk onderwerp 
ze speciaal moeten belichten) plus nakijkwerk.

 ȩ Communicatie vooraf 
De uitleg aan studenten staat in de syllabus en tijdens 
een college wordt er uitleg gegeven over de opdracht en 
verwezen naar mogelijke bijeenkomsten.

“De opdracht kan eventueel ook in meerdere bezoeken aan het veld worden opgesplitst 
waardoor studenten meer tijd en aandacht aan één aspect kunnen besteden.’’

Hans’ tip

Gebruikt in de bachelorcursus 
Politiek van de Europese Unie, 
Politieke Wetenschappen.

Vaardigheden: Schriftelijk presenteren en 
Reflecteren op het veld.

i n h -
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Voorbereiding
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Vooraf worden er twee colleges gegeven over het 
schrijven van een projectvoorstel. 

Geef aan dat studenten een projectvoorstel gaan 
schrijven, wat de criteria zijn en hoe zij beoordeeld 
gaan worden. De kennismaking met het werkveld 
kunnen de studenten gebruiken om extra informatie 
voor hun project-voorstel te verzamelen.

De docent kan tijdens het contact met het werkveld 
de studenten uitdagen om door te vragen. Het is 
belangrijk om te benadrukken dat studenten hun 
academisch kennis moeten blijven gebruiken terwijl 
ze een nieuwe niet-wetenschappelijke schrijfstijl aan 

moeten leren. De relatie tot het werkveld is nauw 
verweven in de colleges.

Achteraf kan de kennis die tijdens het bezoek is 
vergaard verwerkt worden in het projectvoorstel. De 

studenten schrijven het voorstel in hun eigen tijd. Bij 
jongere studenten kan participatie eventueel gestimuleerd 

worden door ze van tevoren vragen in te laten leveren en de 
vragen in het eindcijfer mee te laten tellen.

“Een gastcollege is nog een manier om studenten in aanraking met 
het werkveld te laten komen. Dit kan op dezelfde manier als een excursie 

voorbereid worden.’’

Uitvoering
Het werkveld in
Studenten gaan in de collegereeks op excursie naar het werkveld en schrijven 

als opdracht een projectvoorstel. Jan van der Ploeg motiveert zijn studenten 
door ze te laten zien hoe het er in het werkveld en de beroepspraktijk aan toe 
gaat.

 ȩ Tijd 
Weinig; een format voor het projectvoorstel kan 
eventueel gedownload worden. Probeer zo dicht mogelijk 
bij een echte aanvraag te blijven door in de richtlijnen 
te vragen naar  bijvoorbeeld een stakeholder- of SWOT 
analyse.

 ȩ Middelen 
Een format voor het projectvoorstel en contacten in het 
werkveld.

Jans tip
“Studenten zijn zelf al op zoek naar het werkveld. Zien hoe ‘het’ er aan toe gaat in 

het werkveld is daarom erg motiverend voor studenten.”

Gebruikt in de bachelorcursussen 
Contemporary Challenges in Environment 
& Society en Duurzaamheid, Culturele 
Antropologie en Ontwikkelingssociologie.

Vaardigheden: Problemen vaststellen en 
oplossen en Reflecteren op het veld.

i n h -
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Voorbereiding
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Advies en middelen 
Bent u geïnspireerd geraakt door dit boekje en wilt u aan de slag gaan met nieuwe 
werkvormen? Vraag dan gerust om advies of hulp bij SOLO.

SOLO: ICT & Onderwijs
Voor online leermiddelen en -lesplannen voor Blackboard, Turnitin, Online stemmen, 
Qualtrics en meer.
Kamer 1B11
071 527 6019
icto@fsw.leidenuniv.nl 

SOLO: Audiovisuele dienst 
Voor de inzet van audio en video in het onderwijs zoals weblectures en kennisclips.
Kamer 1B11 
071 527 2727
avdienst@fsw.leidenuniv.nl

Gezien in dit boek      
Online opdrachten Blackboard      (zie: blackboard.com)
   Turnitin         (zie: turnitin.com)
   Qualtrics      (zie: qualtrics.com)
Online stemmen  Mentimeter      (zie: mentimeter.com) 
   Socrative     (zie: socrative.com) 
   Stemkastjes*     (zie: turningtechnologies.com)
Video   Weblectures      (zie: fsw.leidenuniv.nl)
   Kennisclips     (zie: fsw.leidenuniv.nl)
   Adobe Captivate      (zie: adobe.com)
Random number  Mathgoodies        (zie: mathgoodies.com)
generator

*Stemkastjes leent u bij de Servicedesk.

Overige bronnen
Op zoek naar meer inspiratie?

Website: My Methods
Groeiende online database met meer dan 500 mooie werkvormen
www.mymethods.nl

Werkvormen publicatie: Erasumus Universiteit Rotterdam
Instructie- en Werkboek: Actief academisch leren van Erasmus Universiteit Rotterdam

Werkvormen publicatie: UMC Utrecht
Activerende werkvormen: Een praktische gids voor je onderwijs van UMC Utrecht

Werkvormen publicatie: Radboud UMC
Inspiratieboek Blended onderwijs: leeractiviteiten en werkvormen van Radboud UMC

i n h -
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http://www.blackboard.com
http://www.turnitin.com
http://www.qualtrics.com
http://www.mentimeter.com
http://socrative.com
http://www.turningtechnologies.com
http://www.fsw.leidenuniv.nl
http://www.fsw.leidenuniv.nl
http://www.adobe.com
http://www.mathgoodies.com
1.	http://www.bmg.eur.nl/fileadmin/ASSETS/bmg/intranet/docenten/Onderwijskundige_documenten_B1/Instructie-_en_werkboek_Actief_Academisch_Leren_B1_versie_15_okt_2012.pdf
http://www.bmg.eur.nl/fileadmin/ASSETS/bmg/intranet/docenten/Onderwijskundige_documenten_B1/Instructie-_en_werkboek_Actief_Academisch_Leren_B1_versie_15_okt_2012.pdf
http://tauu.uu.nl/wp-content/uploads/2015/01/activerende-werkvormen_UMCUtrecht.pdf
http://iwooweb.umcn.nl/fmw/ICT_Onderwijs/Inspiratieboek_ICT_in_het_onderwijs.pdf
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