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Inleiding 

Het DESI-project is een project opgezet door student om ophokuren tegen te gaan. Sinds de instelling 

van de Wet van Vos is elke universiteit verplicht minimaal 12 onderwijsuren per week aan te voeren. 

Hiervoor zijn veelal geen extra middelen voor beschikbaar en dit noopt tot een andere blik op 

onderwijs, anders dan het reguliere hoorcollege/werkcollegemodel. Dit project is in het leven 

geroepen om ervoor te zorgen dat docenten hun onderwijs creatief gingen inzetten en gingen kijken 

naar andere werkvormen om te voorkomen dat studenten onder de wijziging van het aantal 

onderwijsuren zouden lijden. 

In het jaar 2012-2013 is gekeken naar welke werkvormen door studenten werden gewaardeerd. Deze 

enquête, ingevuld door meer dan 2000 FSW-studenten, is geanalyseerd. Deze resultaten zijn in het 

jaar 2013-2014 gekoppeld aan onderwijskundige literatuur en hier is dit beschouwende advies over 

geschreven. Het projectteam bestond dit jaar uit een masterstudent Onderwijskundig Ontwerp & 

Advisering. Daarnaast is er gezocht naar good practices binnen FSW en is er gepraat met docenten 

die al nieuwe werkvormen hadden geïntroduceerd. Deze docenten is ook gevraagd of ze 

contactpersoon wilden zijn voor andere docenten, zodat deze informatie ook gedeeld kan worden. 

Tot slot is er een bijlage van de Teaching Academy Utrecht University (TAUU) aan toegevoegd, waar 

ook nog veel werkvormen in vermeld staan.  

Dit advies is gevolg van een project dat twee jaar geduurd heeft onder leiding van de assessoren 

Sociale Wetenschappen Jurriaan Jacobs en Jesse van der Plas. Het projectteam bestond verder uit 

Julia Penning de Vries, Sabine van Sleeuwen en Tycho Wassenaar in 2012-2013 en uit Marit de 

Koning en Eva Vriens in 2013-2014. 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze stukken, kunt u contact opnemen met Jesse van der 

Plas via J.vanderPlas@uu.nl. 

  

mailto:J.vanderPlas@uu.nl
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Werkvormen DESI met onderwijskundige visie 

Dit advies is ontstaan op basis van resultaten uit de enquête van de DESI-werkgroep 2012-2013, 

gesprekken met docenten en medewerkers en onderwijskundige literatuur (Hattie & Anderson, 

2012). In dit advies worden vier hoofdstukken onderscheiden: Dagje Universiteit, Student aan zet, 

Inzet student-assistenten en Overige middelen.  

 

1. Dagje universiteit 

De intensivering van onderwijsuren kan ingevuld worden door de studenten langere colleges te 

geven, waarbij een deel van de tijd begeleid wordt en de studenten een deel van de tijd zelf aan de 

slag gaan. Er zijn twee varianten op het dagje universiteit. Bij de ene variant wordt een hele dag 

ingevuld met colleges. Dit is mogelijk voor cursussen in timeslot D, waar de hele vrijdag opgevuld kan 

worden. Het is echter ook mogelijk om een halve dag colleges in te plannen in de vorm van een vier 

uur durende werkgroep. Deze werkgroep kan ingevuld worden aan de hand van een 

dakpanconstructie. Beide vormen worden hieronder toegelicht.  

 

Variant 1 - De collegereeks 

Deze werkvorm combineert een hoorcollege, werkgroep en een opdracht. De tijd tussen het 

hoorcollege en de werkgroep wordt gebruikt om aan de opdracht te werken. De student zal de 

opdracht ’s ochtends in het hoorcollege te horen krijgen en deze opdracht bouwt voort op de 

besproken stof. Na dit hoorcollege werk je twee uur lang aan de opdracht. Tijdens de twee uur zijn 

(optioneel) student-assistenten aanwezig om vragen te beantwoorden van studenten. Wanneer zij 

de vraag niet kunnen beantwoorden kunnen de studenten of student-assistenten naar de docent 

stappen. De opdrachten worden vervolgens nabesproken in de werkgroep, dit kan gebeuren door 

presentaties. Tijdens deze werkgroep zullen studenten vragen kunnen stellen over de opdracht en zal 

de docent meer toelichting geven. De twee uur tussen het hoorcollege en de werkgroep worden als 

onderwijsuren gezien.  De dag kan afgesloten worden met een film of documentaire gerelateerd aan 

het onderwerp. Het gebruik van films tijdens onderwijs kan zeer verrijkend werken, bijvoorbeeld als 

illustratie bij een lastig onderwerp. Voorbeelden van filmpjes kunnen tutorials op Youtube zijn, die 

korte colleges of een speelfilm. Een belangrijke voorwaarde is dat de film niet te lang duurt en het 

echt wel duidelijk moet zijn waarom de film vertoond wordt. Het is belangrijk om de film niet te laten 

zien, om maar uren op te vullen. Een film kan zeker goed dienen, maar dan moet de opdracht die 

eraan gekoppeld wordt, zeer duidelijk zijn of moet de boodschap die erin zit, duidelijk tot de 

verbeelding spreken. Wanneer studenten merken dat de film gebruikt wordt om uren op te vullen, is 

dit funest voor de intrinsieke motivatie. Het gebruik van een film moet dus geen doel op zich moet 

zijn. Het moet niet gebruikt worden ‘om aan de gestelde uren te komen’. 

Deze werkvorm sluit aan op het principe van de flipped classroom. Zolang studenten toegang 

hebben tot alle benodigde informatie om de opdracht tot een goed einde te brengen zal een 

dergelijke werkvorm zeer effectief zijn. Zo krijgen studenten zelf de mogelijkheid om dieper in te 

gaan op elementen van de opdracht die ze minder goed beheersen.  

 

Hoe is deze werkvorm DeSi? 

De docent wordt in de tijd dat de studenten aan de opdracht werken ontlast. Afhankelijk van hoeveel 

tijd de studenten besteden aan de opdracht (en het eventueel presenteren hiervan) kan hier meer of 

minder tijd voor worden ingeroosterd. Door het inzetten van student-assistenten kunnen studenten 

gedurende de tijd dat zij aan hun opdracht werken alsnog vragen stellen. 
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 Voor de werkgroep kunnen werkvormen worden gekozen die van de docent weinig 

voorbereidingstijd vragen omdat de studenten zelf voor de input van de werkgroep zorgen. 

Mogelijke werkvormen om hiervoor te gebruiken zijn te vinden in de tweede bijlage. 

 

Aandachtspunten 

Het kan uiteraard voorkomen dat studenten vast komen te zitten met de opdracht. Wanneer de 

docent de intentie heeft om in de werkgroep actief bezig te gaan met de stof en hierin van de 

studenten verwacht dat zij goed zijn voorbereid is het wel van belang dat deze studenten om hulp 

kunnen vragen wanneer zij vast lopen. Om dit te doen hoeft er niet fysiek een docent (of student-

assistent) aanwezig te zijn; dit kan ook digitaal waardoor in één keer een zeer grote groep studenten 

kan worden bediend. Door het gebruik van een digitale omgeving kunnen studenten eventueel ook 

elkaar helpen. Op het gebruiken van een digitale omgeving wordt nog ingegaan in de vorm van het 

gebruik van de virtual classroom (zie hoofdstuk 2 “De student aan zet”).  

 Voor elke vorm van onderwijs is het van essentieel belang dat er een vorm van 

terugkoppeling is over het werk dat de studenten hebben geleverd. Vaak is het geven van cijfers een 

stok achter de deur om je als docent te kunnen verzekeren van actieve deelname van studenten. 

Studenten op een dergelijke manier benaderen is echter ondermijnend voor hun intrinsieke 

motivatie en kan ervoor zorgen dat studenten een houding aannemen waarbij alleen inspanning 

wordt getoond wanneer hier een cijfer tegenover staat. Het is dus wél van belang om een vorm van 

terugkoppeling aan studenten te geven, maar wees zuinig met het hieraan koppelen van becijfering. 

Dit kan worden gedaan door besprekingen of presentaties, maar bijvoorbeeld ook door studenten 

met elkaar te laten discussiëren over de stof die zij zojuist voor hebben moeten bereiden.  

Daarnaast heeft deze terugkoppeling tevens een andere functie. Wanneer er tijdens de 

terugkoppeling een individuele aanspraak op studenten wordt gedaan kan er toch worden 

gecontroleerd op meelifters. Tevens geeft de fysieke aanwezigheid op de universiteit met de 

medestudenten een grotere sociale controle, die de kans op meeliftend gedrag verkleint.  

 

Voorbeelden 

Een voorbeeld van deze werkvorm komt voor bij de cursus Organisatiepsychologie. Studenten komen 

elke vrijdag bijeen en werken in groepen aan de teamopdracht. Afsluitend vindt er een gastcollege of 

plenaire terugkoppeling plaats. De coördinator hiervan is drs. Fred Engel. Deze cursus wordt al lang 

op deze manier gegeven en positief geëvalueerd door studenten. 

 

Drs. Fred Engel 

E-mail: A.K.Engel@uu.nl 

Telefoon: +31 30 253 2986 

Kamer: M.J. Langeveldgebouw E2.09 

 

Variant 2 - Dakpanconstructie  

De dakpanconstructie is een werkvorm waarbij langere werkgroepen (bijvoorbeeld drie of vier uur) 

worden gegeven. De docent is het eerste uur aanwezig, bespreekt kort de stof van die week en geeft 

de studenten een opdracht. De studenten krijgen vervolgens één of twee uur de tijd om aan deze 

opdracht te werken. Gedurende deze tijd is de docent afwezig. Na een of twee uur komt de docent 

weer terug bij de eerste werkgroep en dan wordt de opdracht besproken, bijvoorbeeld met behulp 

van presentaties van studenten.  

mailto:A.K.Engel@uu.nl
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Hoe is deze werkvorm DESI? 

Deze werkvorm is DESI, omdat de docent effectief gezien evenveel uren kwijt is aan het geven van 

onderwijs als voorheen. De student is echter wel actief aan het werk gedurende de tijd die voor de 

werkgroepen staat ingepland. Er wordt van studenten verwacht dat ze zelfstandig met de stof aan de 

slag gaan en de opdrachten kunnen maken. Het kost de docent geen extra begeleidingsuren, omdat 

de terugkoppeling en het feedbackmoment in het laatste uur van de werkgroep plaatsvinden. De 

docent hoeft de opdrachten dus niet buiten onderwijsuren na te kijken. 

 

Aandachtspunten 

Deze werkvorm blijkt in de praktijk vrij lastig te zijn in de uitvoering. Uit verschillende gesprekken 

met docenten bleek dat het lastig was om enerzijds de student de juiste hoeveelheid werk te geven 

om een intensieve inspanning te realiseren en anderzijds om de docent daadwerkelijk minder uur 

bezig te laten zijn met de stof. Voor de studenteninzet is het erg belangrijk dat de opdracht die de 

studenten moeten maken uitdagend is, maar wel binnen de gegeven tijd gemaakt moet kunnen 

worden. Daarnaast blijkt uit studentenevaluaties dat de werkvorm goed werkt bij cursussen die 

telkens een ander type opdracht geven. Genoemd werd een afwisseling tussen debatteren, 

posterpresentaties, analyseren van wetenschappelijke artikelen, opdracht aan de hand van een 

krantenartikel, enzovoorts. De diversiteit zorgde voor meer uitdaging.  

         Voor de docenteninzet heeft deze werkvorm als probleem dat er bij veel cursussen alleen 

minder werk zit in de daadwerkelijke contacttijd. Het grootste deel van de docenttijd zit in de 

voorbereiding en die wordt niet vanzelfsprekend minder door het invoeren van een 

dakpanconstructie. Een voordeel is dat dit vaak een eenmalige investering is en na 

cursusvernieuwing voor een paar jaar goed is. Verder kan dit deels opgevangen worden door de uren 

die de docent afwezig is bij werkgroep 1 op te vullen met onderwijs voor werkgroep 2, zodat de twee 

werkgroepen in tijd overlappen. Daarbij is het wel van belang dat de onderwijsruimtes bij elkaar in 

de buurt liggen, zodat de docent gemakkelijk tussen de werkgroepen heen en weer kan lopen.  

 

Voorbeelden 

Deze werkvorm wordt bij verschillende opleidingen toegepast, ieder met eigen variaties. Bij 

sociologie wordt bijvoorbeeld gekozen voor een werkgroep van vier uur, waarbij de docent het 

eerste en laatste uur aanwezig is. Het eerste uur dient ter terugkoppeling van het hoorcollege, het 

laatste uur is een terugkoppeling op de werkgroep. Bij culturele antropologie worden werkgroepen 

van drie uur georganiseerd, waarbij de docent alleen het laatste half uur aanwezig is. Iedere week is 

een ander groepje studenten verantwoordelijk voor het eerste deel van de werkgroep.  

De meeste ervaring met deze werkvorm hebben ze bij de cursus ‘Inleiding in de Pedagogische 

Wetenschappen’. Voor deze cursus wordt inmiddels al drie jaar gebruik gemaakt van 

dakpanconstructie. De cursus is goed uitgewerkt en wordt al meerdere jaren goed geëvalueerd. Voor 

meer informatie kan contact worden opgenomen met drs. Belinda Hibbel.  

 

Drs. Belinda Hibbel 

E-mail: B.Hibbel@uu.nl 

Telefoon: +31 30 253 4613 

Kamer: M.J. Langeveldgebouw E2.05 
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Ook bij culturele antropologie wordt deze werkvorm toegepast, maar in een andere variant. Een 

cursus waar de werkvorm gehanteerd wordt, is: ‘Religion, Fundamentalism and Conflict’. Bij deze 

cursus wordt gewerkt met wekelijkse opdrachten volgens de “QuACQ”-methode (Quote, Argument, 

Connection, Question per artikel of hoofdstuk). Deze opdrachten dienden ter voorbereiding van de 

werkgroep. De werkgroepen duren drie uur en de docent is alleen het laatste half uur van de 

werkgroep aanwezig. De rest van de werkgroep wordt geleid door moderatorgroepjes die de stof 

presenteren, koppelen aan een casus en discussies begeleiden. Lotje Brouwer MSc., één van de 

werkgroep-docenten, kan benaderd worden voor meer informatie over de werkvorm: 

 

Lotje Brouwer MSc. 

E-mail: L.Brouwer@uu.nl 

Telefoon: +31 30 253 1865 

Kamer: Sjoerd Groenmangebouw A2.05 

 

2. De student aan zet  

Allerlei vormen van activerend onderwijs kunnen gebruikt worden om de onderwijs-intensivering 

vorm te geven. Door de extra onderwijsuren in te laten vullen door studenten, hoeft er relatief 

weinig extra tijd van de docent gevraagd te worden. In dit hoofdstuk zullen verschillende 

werkvormen worden toegelicht, waarin de student aan zet is. De student is verantwoordelijk voor 

zowel de voorbereiding als voor het college. De docent heeft bij deze werkvormen slechts een 

ondersteunende en adviserende rol. De werkvormen die aan bod komen zijn de virtual classroom, 

het debat en presentaties. 

 

Variant 1 - Virtual classroom 

De virtual classroom past goed in de huidige digitaliserende samenleving. De werkvorm gaat uit van 

activerend onderwijs, waarbij de student zelf eigenaar is van het eigen leerproces. Groepen 

studenten moeten samenwerken om een opdracht uit te werken, welke dient ter voorbereiding van 

de werkgroep. De studenten zijn vrij in hun aanpak. Ze kunnen ieder thuis werken, of kunnen ergens 

bij elkaar gaan zitten en hun product uploaden in de digitale leeromgeving. Blackboard kan hiervoor 

gebruikt worden, maar ook andere programma’s zijn mogelijk – denk aan Skype, Facebook en mail. 

Een docent is op afstand beschikbaar voor vragen en overleg. De docent kan de opdracht toelichten 

op initiatief van de studenten. 

 

Hoe is het DESI? 

Deze werkvorm is DESI, omdat het de studenten aan het werk zet zonder actieve bijdrage van de 

docent. De student is zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken en maken van de opdracht. Er is nog 

steeds een docent nodig, maar deze kan bij wijze van spreken zes werkgroepen tegelijk aansturen. 

De toevoeging van de docent maakt dat er alsnog sprake is van een onderwijsuur.  

 De werkvorm kan DESI uitgevoerd worden, wanneer de opdrachten die in de virtual 

classroom gemaakt worden, dienen ter voorbereiding van de werkgroep of een paper. Door in de 

werkgroep terug te koppelen op de opdrachten van de virtual classroom, is de docent geen extra tijd 

kwijt aan nakijken. 
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Aandachtspunten 

De virtual classroom gaat uit van activerend onderwijs. Het vraagt een aanpassing in denken van de 

student. Studenten hebben behoefte aan geautoriseerde feedback. Zij vertrouwen vaak niet op hun 

eigen antwoord op de vraag en willen daar graag bevestiging van. Er moet voor worden opgepast dat 

de docent niet alsnog veel tijd kwijt is aan het geven van feedback. Tegelijkertijd moet de student 

ook niet helemaal worden losgelaten. Het kost wat tijd om te zoeken naar de juiste middenweg. 

Zoals eerder vermeld kan dit worden opgelost door de virtual classroom een voorbereiding op de 

werkgroep te laten zijn, waarin een terugkoppeling gegeven kan worden. 

 Een tweede aandachtspunt is dat deze werkvorm gepaard kan gaan met meelifters. Dit 

probleem komt bij veel werkvormen terug, maar in de virtual classroom is het vrijwel onmogelijk om 

hierop te controleren, omdat er weinig toezicht is. De studenten hoeven alleen in te loggen (dat is 

makkelijk te omzeilen) of op te geven wie meedoet. Hoewel hier niet echt een oplossing voor is, kan 

er omheen gewerkt worden door de nadruk te leggen op de eigen verantwoordelijkheid. Wanneer 

één persoon uit het groepje niet meedoet, zit hij of zij vervolgens onvoorbereid in de werkgroep. 

Hetzelfde geldt wanneer de opdrachten verdeeld zijn over de groepsleden. Het is de taak van de 

student om dit op te lossen. Wanneer er tijdens de terugkoppeling in de werkgroep een individuele 

aanspraak op studenten wordt gedaan kan er toch worden gecontroleerd op meelifters. 

 

Voorbeelden 

Deze werkvorm wordt op dit moment bij twee cursussen toegepast, beide worden aangeboden door 

de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen. De betreffende cursussen zijn Introductie 

Gedragswetenschappen en Culture and Development. Bij de laatste cursus wordt de werkvorm al 

ruim twee jaar als proef toegepast. Dr. Jaap Bos, coördinator van de cursus Culture and 

Development, heeft deze werkvorm uitgewerkt. Voor meer informatie kan contact met hem worden 

opgenomen:  

 

Dr. Jaap Bos 

E-mail: J.C.Bos@uu.nl 

Telefoon: +31 30 253 4516 

Kamer: M.J. Langeveldgebouw G.109A 

 

Variant 2 - Presentaties 

In dit voorstel is de student de docent. De student verzorgt hierin een werkcollege over een 

onderwerp dat gerelateerd is aan het vak. Groepjes van twee tot vier studenten presenteren ieder 

een halve werkgroep. Iedere werkgroep komen twee groepjes aan bod en zo wordt de lestijd gevuld. 

De studenten behandelen de stof van die week en fungeren als docent: zij moeten de stof uit kunnen 

leggen en vragen van hun medestudenten kunnen beantwoorden. 

 Er zijn verschillende methoden om de studenten die niet de werkgroep geven toch actief te 

laten zijn. Het presenterende groepje kan zijn medestudenten van tevoren materiaal laten 

bestuderen dat zij moeten voorbereiden voor de werkgroep en waarover zal worden 

teruggekoppeld. Aan de hand van deze voorbereiding kan aan de studenten gevraagd worden zelf 

drie vragen te formuleren over de stof en deze op voorhand in te sturen of van tevoren een opdracht 

te maken. Op deze manier raken zij actief betrokken bij de presentatie van hun medestudenten.  

mailto:J.C.Bos@uu.nl
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Hoe is het DESI?  

De docent heeft minder voorbereidingstijd aan het college en kan de student ter plekke beoordelen 

voor de manier waarop hij of zij de werkgroep heeft voorbereid. In de werkgroep zelf heeft de 

docent een passieve rol. Er wordt echter wel met nadruk aangeraden om van tevoren als docent te 

controleren wat de studenten aan willen bieden aan hun medestudenten om de kwaliteit van de 

werkgroepen te waarborgen.  

 

Aandachtspunten 

Een veelgehoord commentaar van studenten is dat een dergelijke vorm van onderwijs vooral 

leerzaam is voor het groepje dat moet presenteren. Dit betekent dat het zaak is om ook de andere 

studenten te activeren, wat bijvoorbeeld kan met activerende werkvormen en het opgeven van 

voorbereidende opdrachten zodat studenten goed voorbereid naar de werkgroep komen.  

 Om de effectiviteit van de werkgroepen te waarborgen is het van belang dat de docent 

controle uitoefent op wat de studenten aan hun medestudenten aan willen bieden. Het volledig 

begeleiden van studenten zou deze werkvorm echter niet langer DESI maken, maar er kan ook voor 

worden gekozen om studenten een duidelijk instructieblad mee te geven en dat de docent op 

voorhand alleen een laatste check doet. Ook kan er van tevoren een duidelijke afbakening worden 

meegegeven aan de studenten waar de werkgroep over moet gaan.  

 

Voorbeelden 

Bij de cursus Psychopathologie 2 van de opleiding Psychologie wordt gebruik gemaakt van deze 

werkvorm. Elke week staat in de werkgroepen een aanvullend thema centraal, welke wordt 

toegelicht door een referaat van de studenten. Het goede aan het gebruik van een referaat is dat er 

aansluitend een discussie plaatsvindt over het gepresenteerde. Op deze manier worden de 

toehorende studenten actief betrokken bij de presentatie. Voor vragen over deze werkvorm kan 

contact opgenomen worden met Jesse van der Plas (J.vanderPlas@uu.nl).  

 

Variant 3 - Debatvorm 

Discussies zijn buitengewoon nuttig om vanuit een socio-constructief oogpunt studenten van en met 

elkaar te laten leren. Er zijn veel verschillende mogelijke vormgevingen van een discussie, wat voor 

afwisseling en afstemming op het onderwerp kan zorgen. Op basis van literatuur worden er door 

docent of student stellingen geformuleerd waarover vervolgens gediscussieerd gaat worden. Zo kan 

er door de docent een groepje worden aangewezen dat die groep de stellingen en discussievormen 

voorbereid en een leidende rol heeft in het begeleiden van de werkgroep. Er kan voor worden 

gekozen om de studenten die niet de werkgroep leiden, zich nog tijdens de werkgroep voor te laten 

bereiden of hen de opdracht te geven zichzelf van tevoren al in te lezen.  

 

Hoe is het DESI? 

De studenten bepalen samen met de docent de onderwerpen en discussievormen. De studenten 

kunnen naast het voorbereiden thuis ook tijdens de werkgroep samen standpunten bepalen en 

discussiëren over hun stellingname. Op deze manier heeft een docent voor een onderwijsuur 

beperkte voorbereidingstijd. Wel is het belangrijk te vermelden dat het voor de effectiviteit beter is, 

wanneer de docent aanwezig is bij deze werkgroep.  

 

mailto:J.vanderPlas@uu.nl
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Aandachtspunten 

Wanneer studenten zelf de discussie in moeten richten en leiden is het handig hen hierin te voorzien 

van duidelijke instructies. Er kan niet van studenten worden verwacht dat zij zonder enige vorm van 

training of begeleiding goede discussies kunnen leiden en op gang kunnen houden. Omdat de 

werkvorm zo DESI mogelijk moet zijn kunnen deze instructies ook worden geboden in de vorm van 

een instructieblad. In de tweede bijlage is een bestand met meerdere opties voor discussievormen te 

vinden, welke als een basis kunnen dienen voor inspiratie. Ook kan er op voorhand een duidelijke 

afbakening worden meegegeven aan de studenten waar de werkgroep over gaat en een laatste 

check door de docent. 

Om de discussies vruchtbaar te laten zijn is het van belang dat studenten ongeveer dezelfde 

hoeveelheid kennis over een onderwerp hebben, met name wanneer het om een dieptediscussie 

gaat, wat kan worden ondervangen door studenten van tevoren zichzelf in te laten lezen. Tevens 

hebben studenten de neiging om actiever te discussiëren wanneer zij van tevoren een 

beargumenteerde mening op moeten schrijven.  

 Een volledige groep laten participeren bij discussies kan lastig zijn. Kies er daarom liever voor 

om in kleinere groepen te werken. Zo krijgen ook studenten die anders wat sneller op de 

achtergrond raken de kans om te spreken en zijn ze makkelijker individueel aan te sporen wanneer 

ze niet actief deelnemen. 

 

Voorbeelden 

In de cursus Geheugen & Taal van Psychologie wordt al een tijd geëxperimenteerd met de 

debatvorm. Contactpersoon is coördinator dr. Joke Baas. 

Dr. Joke Baas 

E-mail: J.M.P.Baas@uu.nl 

Telefoon: +31 30 253 3018 

Kamer: M.J. Langeveldgebouw H0.46 

 

3. Inzet student-assistenten  

Voor een aantal cursussen geldt dat het aantal onderwijsuren niet verhoogd kan worden zonder 

extra begeleiding tijdens de onderwijsuren. Het is te duur om een gekwalificeerd docent in te zetten 

tijdens alle extra onderwijsuren, maar de inzet van student-assistenten kan soms een uitkomst 

bieden. Een student-assistent is een parapluterm voor elke student die naast zijn studie ook werk 

doet voor de universiteit. Een student-assistent kan op verschillende manieren bijdragen aan het 

onderwijs. In deze sectie zal de inzet van student-assistenten om onderwijs te geven toegelicht 

worden, evenals de inzet van student-assistenten in de begeleiding van het logistieke proces achter 

het onderwijs. 

Variant 1 - Student-assistenten in het onderwijs 

Wanneer het voor een cursus onmogelijk is om studenten één of twee uur zonder begeleiding te 

laten werken, kunnen er student-assistenten ingezet worden. Dit zijn ouderejaarsstudenten of 

masterstudenten die de stof goed beheren. Zij kunnen vragen beantwoorden in de afwezigheid van 

de docent. Zo is er voor de studenten wel begeleiding, maar worden deze uren goedkoop ingevuld. 
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Hoe is het DESI? 

Wanneer student-assistenten worden ingezet in het onderwijs, wordt er nog steeds op een “docent 

intensieve” manier gewerkt. De “docent” is in dit geval echter een student-assistent, waardoor de 

werkdruk van de medewerkers verlicht wordt.  

 

Aandachtspunten 

Het is van belang dat er goed geselecteerd wordt op student-assistenten. Neem bij voorkeur 

masterstudenten of in studenten die in het laatste jaar van hun bachelor zitten en moeten kunnen 

aantonen de stof goed te beheersen. Een zelfstandige werkhouding is vereist, zodat de docent niet 

alsnog veel tijd kwijt is in het begeleiden van de student-assistenten. 

 

Voorbeelden 

Bij de cursus ‘Methoden, technieken en statistiek 1’ worden al enkele jaren student-assistenten 

ingezet om de werkgroepen te geven. Dit is niet ingesteld uit DESI-overwegingen, maar omdat het 

niet haalbaar was 66 werkgroepen te laten geven door docenten. Desalniettemin toont het aan de 

inzet van student-assistenten een goed initiatief is om de werkdruk onder docenten te verlichten.  

 

Dr. Jeltje Wassenberg-Severijnen 

E-mail: j.wassenberg@uu.nl 

Telefoon: +31 30 253 7761 

Kamer: Sjoerd Groenmangebouw C1.15 

 

De cursus ‘Leeronderzoek sociale stratificatie en gezinssociologie’ maakt ook gebruik van student-

assistenten. Dit is een cursus voor eerstejaars sociologiestudenten met practica van vier uur. Tijdens 

deze practica gaan de studenten aan de slag met allerlei opdrachten waarin ze in SPSS met syntax 

leren werken. Tijdens de eerste twee uur is de docent aanwezig en daarna moeten de studenten zelf 

de opdrachten afmaken. Studenten lopen echter vaak vast op simpele dingen, zoals het vergeten van 

een punt achter een commando. Het is niet nodig om een gekwalificeerd docent in te zetten om deze 

vragen te beantwoorden. In het laatste uur zijn daarom twee ouderejaars student-assistenten 

aanwezig om de laatste vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Deze student-

assistenten worden vervolgens ook ingezet om practicumopdrachten na te kijken. Dr. Rense Corten, 

de cursuscoördinator, is bereikbaar voor eventuele vragen: 

 

Dr. Rense Corten 

E-mail: R.Corten@uu.nl 

Telefoon: +31 30 253 8814 

Kamer: Sjoerd Groenmangebouw C2.28 

 

Variant 2 - Student-assistenten achter het onderwijs 

Daarnaast willen we ook ingaan op de inzet van student-assistenten om het logistieke proces van 

onderwijs te begeleiden. Bij de afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie worden student-

assistenten ingezet voor een aantal werkzaamheden, als het inrichten van de elektronische 

leeromgeving, het contact met studenten, surveilleren en het verzamelen en distribueren van 
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werkgroepmateriaal voor de docenten. Deze administratieve klussen kosten tijd en wanneer dit door 

een student-assistent wordt gedaan, kunnen de uren van de cursuscoördinator worden ingezet voor 

onderwijs en onderwijsvernieuwing. Daarnaast maakt het het werk van de cursuscoördinator leuker, 

omdat er geen tijd meer besteed hoeft te worden aan de administratieve werkzaamheden.  

 

Hoe is het DESI? 

Het is indirect een DESI-werkvorm, omdat de tijd die vrijkomt bij de cursuscoördinator elders ingezet 

kan worden.  

 

Aandachtspunten 

Het is ontzettend belangrijk om als cursuscoördinator de controle en het overzicht over je cursus te 

blijven behouden. Het is niet de bedoeling dat de student-assistent de gehele cursus ‘overneemt’, en 

ook vraagbaak wordt voor inhoudelijke dilemma’s. Aansluitend hierop is het ook goed op te merken 

dat inhoudelijke kwesties niet moeten worden neergelegd bij de student-assistent. Zij bepalen dus 

niet welke literatuur er gelezen moet worden, waar het tentamen over gaat e.d. Dit blijft de 

verantwoordelijkheid van de cursuscoördinator. Een ander aandachtspunt is dat de student-assistent 

Een laatste aandachtspunt is dat de cursuscoördinator de tijd die vrijkomt door het wegvallen van 

administratieve werkzaamheden investeert in het verbeteren van de kwaliteit van de cursus, volgens 

de uren die hiervoor staan.  

 

Voorbeelden 

Student-assistenten worden zoals gezegd gebruikt bij de afdeling Klinische en 

Gezondheidspsychologie. Voor meer vragen omtrent deze procedure kan contact opgenomen 

worden met Jesse van der Plas, J.vanderPlas@uu.nl. 

 

4. Overige middelen 

In dit laatste hoofdstuk komen nog enkele werkvormen aan bod die kunnen dienen als middel om de 

voorgaande werkvormen te ondersteunen. Hier zullen we ingaan op geformatteerde feedback, welke 

veel tijd kan besparen wanneer deze goed gebruikt wordt. Daarnaast worden er drie werkvormen 

besproken, die wij afraden te gebruiken. 

 

Variant 1 - Feedback en peerfeedback  

Om de werkdruk onder de docenten te verlichten is bij een aantal cursussen van Onderwijskunde 

gekozen om de tijdrovende schriftelijke feedback te vervangen door (1) het geven van mondelinge 

(formatieve) feedback tijdens de werkgroepen (2) het gebruiken van voor-gestructureerde feedback 

bij het geven van summatieve feedback. 

 

Mondelinge feedback en begeleiding 

Studenten krijgen de instructie om conceptteksten van hun inleveropdrachten mee te nemen naar 

de werkgroep of op te sturen naar de docent zodat hij/zij deze mondeling van feedback kan voorzien. 

Het werkt niet als studenten grote hoeveelheden tekst opsturen en daar algemene feedback op 

vragen. De conceptteksten dienen gedoseerd aangeboden te worden (in de werkgroep) vergezeld 

met specifieke (leer)vragen. Elke werkgroep wordt begeleid door één van de docenten uit de cursus. 

De docent begeleidt de studenten in het schrijven van het essay en geeft feedback op de 
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(deel)producten. Studenten sturen hun conceptstukken op, zodat de docent er bij het eerstvolgende 

contactmoment naar kan kijken. Stukken worden in principe één keer bekeken en van mondelinge 

feedback voorzien. 

Als studenten willen dat een docent naar de concepttekst kijkt, dienen ze alleen het stuk op te sturen 

waar ze feedback op willen en ze communiceren dit duidelijk met de docent, ook over de verwachte 

aanleveringsdata.  

 

Voorgestructureerde feedback 

Bij de beoordeling van eindproducten, zoals een paper of blog, wordt van de docent vaak verwacht 

dat hij/zij naast een cijfer/beoordeling ook (summatieve) feedback geeft, welke tevens gedeeltelijk 

een onderbouwing is van de beoordeling. Hiervoor kan een matrix opgezet worden welke precies 

aangeeft wanneer iemand hoeveel punten voor krijgt. Bij elk aantal punten staat een uitleg en 

hierdoor kan de student gelijk zien wat er niet goed aan het antwoord was. 

 

Voor meer informatie omtrent deze werkvorm kan contact opgenomen worden met dr. Chris Phielix.  

 

Dr. Chris Phielix 

E-mail: C.Phielix@uu.nl 

Telefoon: +31 30 253 5887 

Kamer: M.J. Langeveldgebouw E3.48  

 

Variant 2 - Meerdere opdrachten, één ter beoordeling in huidige vormgeving afgeraden 

Tijdens een cursus worden er meerdere opdrachten gegeven (bijvoorbeeld drie). Deze opdrachten 

worden allemaal ingeleverd en tellen mee voor de inspanningsverplichting. Eén van de drie 

opdrachten (je weet van tevoren niet welke) wordt nagekeken en telt mee voor het eindcijfer, op de 

overige opdrachten geven de studenten elkaar feedback. Aan de hand van de feedback kan de 

docent struikelblokken signaleren en gebruiken tijdens de werkgroepen. De opdracht mag uitdagend 

en moeilijk zijn!  

 

Hoe is het DESI?  

Deze opdracht is vooral student-intensief, doordat het nakijkwerk in principe gelijk blijft aan andere 

opdrachten. Wel kunnen studenten opdracht in groepjes maken, wat het nakijkwerk voor de docent 

beperkt.  

 

Aandachtspunten 

Voor elke leercurve is het van groot belang dat er een vorm van terugkoppeling is. In de werkvorm 

wordt al gesproken van het geven van feedback op elke opdracht en slechts het becijferen van één. 

Wanneer ervoor wordt gekozen om gebruik te maken van peer feedback moet worden opgemerkt 

dat van studenten niet kan worden verwacht dat zij zonder training of begeleiding meteen goede 

feedback kunnen verstrekken. Aangezien de werkvorm zo DESI mogelijk moet zijn kunnen deze 

instructies ook worden geboden in de vorm van een instructieblad. 

 Het becijferen van slechts één opdracht kan tot een gevoel van oneerlijkheid leiden bij 

studenten. Dit zou kunnen worden opgelost door alle opdrachten met een (on)voldoende te 

beoordelen. Hier kan ook peer beoordeling voor worden ingezet zodat de docent dit niet zelf hoeft te 

doen. Wanneer hier een rubric voor wordt ingezet worden de beoordelingen door de 
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medestudenten dermate ingekaderd dat dit als objectief kan gelden. Anderzijds zouden deze 

opdrachten ook zonder beoordeling kunnen, wanneer er een andere vorm van terugkoppeling is in 

bijvoorbeeld de werkgroep.  

 

Variant 3 - 24-uurs deadline in huidige vormgeving afgeraden 

Dit onderwijsconcept richt zich op het intensief samenwerken binnen een groep met medestudenten 

onder druk van een deadline. Samen met de docent bepalen studenten de beoordelingscriteria en de 

vorm van het eindproduct (bijvoorbeeld een paper, presentatie of een betoog). De opdracht mag 

zich toespitsen op de actualiteit en/of praktijk en is uitdagend en verdiepend. De opdracht moet 

vervolgens binnen een vastgestelde periode van bijvoorbeeld 24 of 48 uur worden gemaakt en 

ingeleverd of gepresenteerd. Elk groepje kan twee keer een 10-minuten consult aanvragen in overleg 

met de docent. Er zal (digitale) werkruimte beschikbaar zijn op de universiteit en daar zijn student-

assistenten aanwezig voor ondersteuning. Het eindproduct wordt becijferd. 

 

Hoe is het DESI?  

De docent wordt in mindere mate belast doordat er alleen op ingeroosterde uren tijd is voor 

feedback, waardoor de docent met kleine onderbrekingen zijn of haar werk kan blijven uitvoeren. 

Student-assistenten nemen daarnaast veel van de ondersteuning en begeleiding over. Studenten 

worden juist zeer intensief belast.  

 

Aandachtspunten 

Zoals ook werd opgemerkt tijdens de focusgroepen van het DESI-project van vorig jaar is een 

dergelijke korte deadline voor een grote opdracht te kort. Het is eerder van belang voor de 

effectiviteit van het onderwijs om piekbelasting te voorkomen dan deze structureel in te willen 

zetten. Een gelijkmatiger verdeling van de onderwijsuren over een periode is waarschijnlijk 

effectiever. Daarnaast ontneemt de strakke deadline de studenten de mogelijkheid om op het werk 

te reflecteren en zelfstandig aan te passen. Het werken met korte deadlines die vervolgens ook 

worden becijferd zijn sterk ondermijnend voor de intrinsieke motivatie van studenten, welke je als 

docent juist behoort te stimuleren.  

 De strakke deadline is tevens een probleemfactor wanneer de opdracht ter plekke wordt 

bedacht en vervolgens ook daadwerkelijk zou worden becijferd. Toetsing en beoordeling zo 

vormgeven dat er kan worden gesproken van een objectieve en eerlijke beoordeling heeft een 

zekere hoeveelheid tijd nodig om te worden ontwikkeld. Dit maakt deze werkvormen niet minder 

docent-intensief.  

 Daarnaast speelt ook nog praktische problematiek van studenten die ziek zijn op de 

desbetreffende dag en de piekbelasting die het nakijken van alle opdrachten met zich meebrengt 

voor de docent.  

 

Concluderend, in bovenstaande vormgeving wordt deze werkvorm afgeraden om te gebruiken. Deze 

mening sluit zich aan op de slechte beoordeling van deze werkvorm door studenten.  

 

Variant 4 - Cursus academische vaardigheden 

In de eerste DESI-rapportage uit academisch jaar 2012-2013 werd gesproken van een cursus 

academische vaardigheden. Deze cursus zou zich gedurende het eerste jaar richten op het aanleren 

van academische vaardigheden aan studenten. Deze cursus zou naast de eerstejaarsvakken komen te 
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lopen en verzorgd worden door student-assistenten. Dit onderwijs kan gekoppeld worden aan de 

eerstejaarsvakken van de studenten, zodat de academische vaardigheden eventueel getoetst kunnen 

worden bij de eerstejaarsvakken. De student-assistenten zouden deze cursus zelf kunnen 

organiseren. Er zal onder andere aandacht zijn voor academisch schrijven, wetenschappelijk 

rapporteren, discussiëren, presenteren en Engelse schrijfvaardigheid. 

Het aanbieden van expliciet onderwijs in de academische vaardigheden is positief en wordt 

ook door studenten goed ontvangen. Omdat dit rapport zich richt op werkvormen die geïntegreerd 

kunnen worden in de reguliere werkgroepen valt een cursus academische vaardigheden hierbuiten. 

In de bijlage zijn wel werkvormen te vinden die zouden kunnen worden gebruikt om studenten bezig 

te laten zijn met verschillende academische vaardigheden die wel geïntegreerd kunnen worden in 

een reguliere werkgroep. Vanuit de studenten is duidelijk aangegeven dat hier wel behoefte aan is.  


