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Academisch onderwijs: Best Practices van Jonge Docenten 

Verslag van de Nebula Workshop, Onderwijsparade 11  maart 2009 

1. Inleiding 

Kenmerkend voor wetenschappelijk onderwijs is dat de academische kennis, houdingen en 

vaardigheden van studenten worden ontwikkeld. Idealiter zijn deze kennis, houdingen en 

vaardigheden met elkaar geïntegreerd. Zo staan bijvoorbeeld de uitvoering van academische 

vaardigheden (zoals schrijven en mondeling presenteren) niet op zich, maar hebben altijd betrekking 

op een inhoudelijk onderwerp en maken op geïntegreerde wijze onderdeel uit van de ontwikkeling 

van de academici.  

De docent heeft een cruciale rol om die academische ontwikkeling bij studenten te stimuleren. 

Daarbij wordt hij of zij geconfronteerd met verschillende settings, zoals hoorcolleges, werkcolleges, 

practica of langlopende opdrachten. Hoe kun je daarbij als docent te werk gaan, zodat je de 

academische ontwikkeling van studenten stimuleert?  

Deze vraag is in twee workshops op de Onderwijsparade 2009 behandeld, aan de hand van twee 

voorbeelden, geïnspireerd op daadwerkelijke ervaringen in de setting van een hoorcollege en een 

werkcollege. Het eerste voorbeeld betrof een  hoorcollege van tweemaal 45 minuten voor 

eerstejaars studenten in periode vier. Het tweede voorbeeld betrof een werkgroep voor derdejaars 

studenten. Bij beide voorbeelden kregen de deelnemers de vragen hoe ze het hoorcollege of de 

werkgroep zo konden vormgeven opdat a) een academisch inhoudelijk niveau bij studenten wordt 

gestimuleerd; b) een academische houding bij studenten wordt bevorderd; c) academische 

vaardigheden van studenten worden ontwikkeld.  

Aan de workshops deden in totaal bijna 80 deelnemers mee. Alle deelnemers aan de workshops 

hebben in groepen hun gedachten en ervaringen bij de casussen op papier gezet. Hieronder worden 

de gegeven suggesties samengevat, aangevuld met suggesties vanuit de Jong Docenten groep die de 

workshops verzorgden. We danken alle deelnemers van harte voor hun bijdrage! 

De workshop is gegeven door de Jong Docenten groep NEBULA, bestaande uit enthousiaste docenten 

afkomstig uit alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. Alle betrokken docenten zijn ooit 

genomineerd voor de universitaire jong docenten prijs. De groep is een platform voor het uitwisselen 

van ideeën en ervaringen en beoogt bij te dragen aan de scholing en ontwikkeling van docenten in 

een vroege fase van hun carrière. 
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2. Tips & Tricks om een academische houding bij studenten te stimuleren gedurende een 

hoorcollege of werkcollege 

 

Een goede voorbereiding van de docent is van belang voor een goed hoor- of werkcollege. Zo is het  

relevant om een juiste inschatting van de voorkennis van de studenten te maken. De docent is een 

rolmodel en geeft idealiter dus zelf het goede voorbeeld wat betreft academische houding. 

Voorbeelden: 

1. Wees duidelijk en consequent, bijvoorbeeld door regels te hanteren als de 4 P’s: 1) Presence 

(aanwezigheid – op tijd); Participation (deelnemen); Preparedness (voorbereid); Politeness 

(beleefdheid). Leef als docent zelf de 4 P’s na!  

2. Wees enthousiast voor het vakgebied en voor het vak van docent. 

3. Wees betrokken naar studenten en neem ze serieus (zij zijn de toekomst van het vakgebied!). 

 

Andere punten om de interesse van studenten te wekken voor het vakgebied en een academische 

houding aan te leren zijn de volgende: 

4. Authenticiteit, blijf dicht bij jezelf, bijvoorbeeld door in bescheiden mate te vertellen over de 

eigen professionele ervaringen en persoonlijke elementen in te vlechten (bijvoorbeeld stukjes 

eigen onderzoek).  

5. Creëer een veilig klimaat waarin fouten mogen worden gemaakt. Voorbeeld: studenten kunnen 

gestimuleerd worden in het academisch denken door ze een opzettelijk moeilijke tekst of een 

opzettelijk moeilijk probleem voor te leggen, waar de docent niet echt (en liever nog helemaal 

niemand) een oplossing voor heeft. Door studenten over het probleem te laten nadenken, en 

door hen te laten zien dat men als docent ook niet alles weet (de docent als rolmodel), kunnen 

studenten leren dat het onmogelijk is alles te weten, en dat dit ook geen schande is. Tegelijk 

leren ze dat dit geen reden is om moeilijke zaken uit de weg te gaan. De wetenschap is 

voortdurend in beweging, en slechts door het opperen van antwoorden (hoe onvolledig of 

incorrect ze ook mogen zijn), kan er uiteindelijk mogelijk een oplossing voor deze vraagstukken 

komen. 

6. Maak gebruik van een activerende didactiek (zie 3.1). 
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3. Tips & Tricks om academische kennis en vaardigheden te stimuleren gedurende een hoorcollege 

en / of werkcollege 

 

3.1 Didactiek bij hoorcolleges en werkgroepen in het algemeen 

Een activerende didactiek en het bieden van inhoudelijke structuur kunnen bijdragen aan het 

stimuleren van de kennis en vaardigheden van studenten tijdens hoorcolleges en werkgroepen. 

Hieronder worden diverse suggesties samengevat. 

 

1. Stimuleer zelfstandigheid, bijvoorbeeld door de stof niet hapklaar in een reader aan studenten 

aan te bieden, maar titels van publicaties te geven die de studenten zelf moet opzoeken in de 

bibliotheek. 

2. Expliciteer het doel van de werkgroep of het hoorcollege en sluit plenair af met een take-home-

message voor studenten. 

3. Verwacht dat studenten vooraf de stof bestudeerd hebben door de bijeenkomst te starten met 

vragen over de stof aan studenten– het is dan handig om een aantal namen van studenten te 

kennen. Bv: “Mark, weet jij hoe het zit met…”. 

4. Blijf verrassen om studenten ‘bij de les’ te houden, denk aan een ice-breaker (aan het begin), 

cliffhanger (voor de pauze), uitsmijter (bij het afsluiten van een bijeenkomst). Dit kan 

bijvoorbeeld een vraag over eerder behandelde stof zijn (zie punt 3), een samenvattende zin, iets 

uit de actualiteit. 

5. Zorg voor interactie met de studenten. 

6. Blijf problematiseren, bijvoorbeeld door te werken vanuit probleemgericht onderwijs: wat is het 

probleem, hoe kan het worden opgelost, welke kennis heb je daarvoor nodig? 

7. Breng structuur in de stof aan of laat deze aanbrengen door de studenten: verbanden, 

prioriteiten, overzicht tonen. 

8. Studenten aanspreekbaar houden. Voorbeeld: wanneer studenten elkaars werk moeten 

presenteren of een vraag moeten beantwoorden niet op voorhand, maar pas op het laatste 

moment een student aanwijzen die presenteert. 

9. Competentie in de groep (of tussen groepjes) stimuleren, bijvoorbeeld door wedstrijdjes te 

houden. 
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10. Expliciete links tussen hoorcollege en werkcollege leggen, bijvoorbeeld door in een werkcollege 

data van studenten verzamelen en deze gebruiken in het hoorcollege. 

11. Studenten een kijkje achter de schermen geven, door bijvoorbeeld een gastspreker te laten 

vertellen over zijn of haar (onderzoeks)praktijk of door colleges ‘buiten de deur’ te organiseren in 

een organisatie die relevant is voor het toekomstig beroep van de studenten (excursie). 

12. Onderwijs = interactie, dus de bijeenkomst is een gedeelde verantwoordelijkheid van de 

docenten met de student. Hierover doordenkend zouden studenten zelfs medeverantwoordelijk 

kunnen worden gemaakt door hen te betrekken bij de voorbereiding van een hoorcollege of 

werkcollege. 

13. Studenten toetsvragen laten opstellen die de docent beheert en waaruit de docent 

selecteert/aanpast. 

14. Haal meer uit de beoordeling. Vaak wordt over ‘werkcolleges heen’ door studenten gewerkt aan 

opdrachten die ze gedurende een aantal weken binnen de cursus maken, al dan niet in groepjes. 

Het inhoudelijk wetenschappelijk niveau dat van studenten bij dergelijke opdrachten wordt 

verwacht is vaak verdisconteerd in de beoordelingscriteria waarop ze worden afgerekend. 

Ervaring en onderzoek wijzen uit dat niets zo instructief is voor de studenten als de 

beoordelingscriteria. Het is van groot belang om te zorgen en te checken dat studenten de 

beoordelingscriteria goed begrijpen. Naast dat je als docent de criteria in een van je werkcolleges 

kunt behandelen, kan het werken met peer-feedback op bijvoorbeeld conceptverslagen of 

opdrachten voordat studenten een definitief verslag of definitieve opdracht inleveren helpen om 

de criteria te begrijpen en te hanteren. Bovendien heeft de student daardoor een extra feedback 

moment van een peer en een mogelijkheid om zijn of haar werk te verbeteren. Daarnaast kan dit 

de docent in nakijktijd schelen (omdat hij of zij beter leesbare producten van studenten 

ontvangt). 
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3.2 Doceerstrategieën en werkvormen bij hoorcolleges 

 

Tijdens een hoorcollege kan een docent verschillende concrete handelingen verrichten om studenten 

te activeren tot  kennisverwerving en – verwerking, vaardigheden en meningsvorming. Het gaat 

daarbij om specifieke strategieën en werkvormen die kunnen worden ingezet. 
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Studenten vooraf incomplete powerpoint geven; beperk de 

stof op de hand-out tot moeilijk overschrijfbare onderdelen 

(bijvoorbeeld tabellen, grafieken of figuren). Dit stimuleert de 

student om actiever te luisteren, omdat hij de belangrijke 

onderdelen zelf moet oppikken. 

 x x  

Onderwerp in actualiteit en context plaatsen (bv. door het 

tonen van recent krantenbericht). 

x    

Voorbeelden geven, bv. door You Tube filmpjes ter illustratie 

of door een demonstratie of experiment uit te voeren tijdens 

een hoorcollege. 

x x x  

Herhaling door vragen over eerder behandelde stof (“Hoe zat 

het ook al weer met (…)”) Inhoudelijke kennis krijgt een 

student niet alleen maar door te ‘blokken’ voor een tentamen, 

maar vooral ook door herhaling. 

  x  

Studenten laten aanvullen op de lesstof. Het college kan 

worden onderbroken voor korte discussies tussen studenten. 

Zij kunnen zelf proberen om de, door de docent opgezette 

redenering, af te maken. Op deze manier kunnen studenten 

zelf de stof ontdekken en hoeft de docent niet alles via 

eenrichtingsverkeer over te dragen. 

 x x  

Kennis als input voor discussie: “Create controversy”; inhoud 

van hoorcollege  is vaak niet eenduidig, er leven intellectuele 

en academische vragen over de inhoud die aan studenten 

voor gelegd kunnen worden; verschillende visies tegenover 

elkaar zetten. 

x x x x 



 6

Hardop denken door expert (bv. docent).  x   

Advocaat van de duivel spelen.    x 

Wedstrijdje wie een vraag kan stellen over de stof die we 

allemaal (nog) niet kunnen beantwoorden. 

  x  

Korte discussies tussen studenten inlassen. Een geschikte 

methode is de buzz-methode waarin studenten bij een korte 

opdracht in tweetallen zachtjes overleggen en uitwisselen. 

Vervolgens kan een aantal studenten worden gevraagd naar 

hun antwoorden wat voor de docent weer aanleiding kan zijn 

voor nadere discussie. 

 x x  

Stemkastjes gebruiken bij bijvoorbeeld: stellingendiscussie, 

zelfstudie kennistoetsen of quizzen. 

 x x x 

Korte opdrachten inlassen waar studenten in groepjes tijdens 

het college aan werken. Vervolgens plenaire uitwisseling. 

 x x x 

Haal meer uit Blackboard of Webct, bijvoorbeeld voor 

discussie, chatsessies en peerfeedback; Het ontwikkelen van 

academische vaardigheden kan ook voor en na het 

hoorcollege worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door 

studenten actief te laten werken met Blackboard of Webct, in 

de zin van discussies die in een hoorcollege zijn opgestart via 

de discussiepagina verder uit te werken. 

 

 x x x 

One-minute paper waarin studenten de kern van hoorcollege 

samenvatten. 

  x  

Rode draad sessies organiseren om de studenten de 

samenhang van de stof duidelijk te maken. 

  x  
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3.3 Doceerstrategieën en werkvormen bij werkcolleges 

 

Tijdens werkcolleges en practica zijn bepaalde concrete strategieën en werkvormen zeer goed 

inzetbaar. Welke strategie of werkvorm het meest geschikt is hangt af van het beoogde leerdoel. 

Hieronder volgen verschillende voorbeelden. 
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Zoekopdrachten (docent deelt onderwerpen uit waar 

groepjes studenten via bibliotheek (internet) informatie 

over moet zoeken). 

x      

Casusopdracht. Voorbeeld: groepjes werken aan een 

casus. Vervolgens worden de bevindingen groepsgewijs 

plenair gepresenteerd. 

x x     

Close reading; op minutieus niveau (delen van) een 

artikel bestuderen op zoek naar kenmerken en 

bedoelingen van en relaties in de tekst. Waarom heeft de 

auteur de tekst geschreven zoals hij/zij heeft gedaan? 

x  x  x  

Studenten een probleem vanuit een andere hoek laten 

benaderen. Een voorbeeld hiervan is studenten een 

literaire tekst te laten herschrijven als filmscript of 

soapserie. Dit dwingt studenten na te denken over de 

essentie van de tekst.  

 x  x   

Rollenspel. Bijvoorbeeld een rollenspel waarin een 

gedeelte van de studenten bijvoorbeeld de rol speelt van 

directeur in een farmaceutisch bedrijf, en een gedeelte 

van studenten de rol van een verzekeraar. De docent 

leidt vervolgens een discussie waarin studenten moeten 

vertellen welke geneesmiddelen volgens hen ontwikkeld 

moeten worden en waarom. 

 x    x 

Stellingen discussie, forum of debat. Voorbeeld: een 

stelling deponeren die duidelijk onjuist is, om studenten 

 x    x 
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te dwingen na te denken en tegenargumenten te 

formuleren; een stelling deponeren, de groep in tweeën 

splitsen en de ene groep de stelling laten verdedigen 

terwijl de andere groep de stelling moet ontkrachten. 

Peer feedback om beoordelingscriteria bij opdrachten te 

leren hanteren.  

     x 

Presentatievormen, bijvoorbeeld posterpresentatie. Bv. 

tijdens een werkcollege per groepje (3-5 studenten) een 

casus maken en dat aan de andere studenten 

‘presenteren’. Ze moeten dus de stof induiken om de 

vragen te kunnen beantwoorden (inhoudelijk niveau), 

samenwerken / taken verdelen / overleggen / stof 

uitleggen (academische houding en vaardigheden). 

x x   x  

Samenvatting laten schrijven. Studenten een artikel 

geven dat ze in maximaal 150 woorden moeten 

samenvatten.  

  x x   

Recensie laten schrijven van een voor het onderwerp 

belangrijk boek of artikel dat heel goed of juist heel slecht 

is. 

   x  x 

Studenten (vooraf) een (middelmatig) wetenschappelijk 

artikel laten lezen. In groepjes bediscussiëren a.d.h.v. 

specifieke vragen: 

- Vraagstelling duidelijk, afgebakend?Hypothesen? 

- Toetst de methode de hypothesen? 

- Zijn de conclusies goed onderbouwd? E.d. 

Plenaire nabespreking, bedenken vervolgonderzoek. 

    x x 
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Verder lezen? 

 

Meer ideeën en achtergronden zijn onder meer te vinden in: 

 

Milius, J., Oost, H., & Holleman, W. (2001). Werken aan academische vorming. Ideeën voor actief 

leren in de onderwijspraktijk. Utrecht: IVLOS. 

Renner, P. (1994). The Art of Teaching Adults. How to become an exceptional instructor & facilitator. 

Vancouver: PFR Training Associates Ltd. 

Stokking, K.M. (2005). Haal meer uit uw onderwijs. Mogelijkheden en suggesties voor docenten, een 

bloemlezing. Utrecht: Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht. 

Tiagarajan, S. (2005). Interactive Lectures. Power up your training with interactive games and 

exercises.  Baltimore, Maryland: American Society for Training & Development. 

  

Contact 

 

Wil je meer weten over Nebula of over de gehouden workshop, dan kun je contact op nemen met: 

Ian Curry-Summer (Voorzitter, I.Curry-Sumner@law.uu.nl, REBO), Debby Jaarsma (Secretaris, 

A.D.C.Jaarsma@uu.nl. Diergeneeskunde), Roy Erkens (Penningmeester, R.H.J.Erkens@uu.nl, Biologie) 

of Marieke van der Schaaf (m.f.vanderschaaf@uu.nl, Onderwijskunde). 


