Samenvatting
Context en Interventie
De cursus ISBR werd in de academische jaargang 2015-2016 voor het eerst blended
aangeboden. De aanleiding hiervoor was het aantal contacturen in de cursus toe te laten nemen
en de studenten meer activeren. In de jaargang 2016-2017 werd deze manier van onderwijs
geven voortgezet (N = 758). De hoor- en werkcolleges werden aangevuld met een online dag.
Deze online dag bestond uit een online opdracht en feedbackcollege.
Aan het onderwijsprogramma is een extra online dag op dinsdag toegevoegd. Het wekelijkse
programma van ISBR in 2016-2017 zag er als volgt uit (zie in rood):
1) Voor het hoorcollege: zelfstudie
2) Maandag: hoorcollege
3) Dinsdag: (a) online opdracht en online feedbackcollege (b) Studenten ontvangen
instructie(video) over opdracht. (c) Studenten maken opdracht via de online
toetsomgeving Remindo (verplicht). (d) Studenten kijken zelf hun opdracht na met
globale uitleg op Blackboard. (e) Studenten kunnen vragen stellen tot 14:00 via
Blackboard of email (niet verplicht). (f) Docenten stellen vanaf 18:00 een even daarvoor
opgenomen feedbackcollege (kennisclip) beschikbaar op Blackboard waarin o.a. vragen
van studenten worden behandeld. De video bleef beschikbaar tot het einde van de
cursus.
4) Woensdag - vrijdag: werkgroep
(verondersteld) Mechanisme
Het effect van de online dag werd allereerst onderzocht met een vragenlijst onder docenten
(n=6) en studenten (n = 434). Vervolgens werden de antwoorden van studenten (op vragen uit de
vragenlijst) gekoppeld aan hun tentamencijfer (n= 223) en het kijkgedrag van de online colleges
(n= 204). Deze koppeling werd alleen gemaakt bij studenten die daar toestemming voor gaven.
Daarnaast zijn de open vragen die betrekking hadden op het online deel uit de standaard
cursusevaluatie in Caracal gerevalueerd (n=317).
Uitkomsten
Over het algemeen zijn docenten en studenten positiever over het maken van de online
opdrachten dan het bekijken van de colleges. Studenten geven aan dat zij door het maken van
de online opdrachten actiever met de stof omgingen en meer moeite deden om zich in de stof te
verdiepen. Studenten zeggen wel dat de online opdracht beter verplaatst kan worden naar na de
werkgroep, omdat zij het gevoel hebben dan beter voorbereid te zijn. Vragen stellen deden
studenten weinig. De reden is dat zij hier geen behoefte aan hadden of omdat zij de vragen in de
werkgroep stelden. Het effect van het bekijken van de feedbackcolleges op het tentamencijfer is
uiteindelijk veelbelovend. Hoe langer studenten naar de feedbackcolleges keken, hoe hoger het
tentamencijfer
Opvallendheden



Weinig studenten stellen vragen via de mail of Blackboard (slechts 13%), omdat zij hier
geen behoeften aan hebben (stof was al duidelijk) of omdat zij de vragen in de
werkgroep stellen.
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Studenten vonden dat de online opdrachten beter verplaatst kunnen worden naar na de
werkgroep. Vaak omdat ze door de online opdracht gedwongen zijn om de stof elke
week bij te houden en zich beter voorbereid voelen na de werkgroepen. Drie docenten
gaven aan dat het feedbackcollege voor de online opdracht geplaatst zou moeten
worden. Dit maakt het college meer tot een vraagbaak en verhoogt mogelijkerwijs het
aantal gestelde vragen. Dit komt niet overeen met het beeld van de studenten.

Hierna vindt u het evaluatierapport.
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Samenvatting. Blended learning bij REBO: Ervaringen en resultaten
De aanleiding hiervoor was het aantal contacturen in de cursus toe te laten nemen en de studenten
meer activeren. Hier is op dinsdag een online dag aan toegevoegd: tussen de wekelijkse hoor- en
werkcolleges moesten de studenten een verplichte online toest via Remindo maken en inleveren.
Daarna kregen de studenten de gelegenheid om via BlackBoard of email vragen te stellen. N.a.v. deze
vragen werd er iedere dinsdag een kennisclip ontwikkeld die de studenten moesten bekijken. Werk
op maat dus.
In opdracht van Educate-it is er een uitgebreide evaluatie naar de meerwaarde van blended learning
voor de kwaliteit van het hoger onderwijs bij het vak ISBR uitgevoerd. In november 2016 zijn 434
studenten gevraagd wat hun ervaringen bij de online dag zijn. Ook zijn er naar de tentamen- en
kijkcijfers van de studenten die daarvoor toestemming hebben gegeven gekeken. Werkgroep
docenten en vakcoördinatoren hebben de online dag geëvalueerd (6 in totaal). Uit de vragenlijst lijkt
dat weinig studenten de mogelijkheid om online vragen te stellen gebruiken en positiever over de
online opdracht dan over het bekijken van de kennisclips zijn, bijvoorbeeld omdat ze door het maken
van de online opdracht actiever met de stof omgaan of meer moeite gedaan hebben om zich in de
stof te verdiepen. Studenten die meer ervaren dat ze bepaalden activiteiten doen in de online dag
(bijv., actiever met de stof bezig geweest, meer moeite gedaan in de stof zich te verdiepen, meer
samengewerkt, meer feedback ontvangen) halen ook hogere tentamencijfers. Bovendien blijkt dat
studenten die langer naar de kennisclips keken en ook studenten die zeggen vragen gesteld te
hebben, hogere cijfers halen. Daarnaast waarderen de docenten de online opdracht iets positiever
dan de kennisclips. Dit sluit aan bij het beeld van de studenten. De resultaten moeten voorzichtig
geanalyseerd worden omdat het niet bekend is wat de representativiteit van deze gegevens is: alleen
de gegevens van de studenten die daarvoor toestemming hebben gegeven zijn meegenomen in de
analyses.
Suggesties
Het bekijken van de kennisclips blijkt een gunstig effect op de cijfers, en dus op het leren, te hebben.
Desalniettemin zijn lang niet alle studenten gemotiveerd genoeg om naar de kennisclips te kijken.
Studenten zijn wel positiever over het maken van de online opdracht, bijvoorbeeld omdat ze door
het maken van de online opdracht actiever met de stof omgaan of meer moeite gedaan hebben om
zich in de stof te verdiepen. Mogelijk, eerst een kennisclip laten bestuderen waarin relevante
kernvaardigheden kort en krachtig gepresenteerd worden, en daarna de online opdracht laten
maken, kunnen de studenten activeren om de kennisclips te volgen. Daarnaast scoren studenten die
aangeven vragen te hebben gesteld hoger op het tentamen. Het is wel goede zaak om de studenten
verder te stimuleren om vragen te stellen. Educate-it helpt docenten hun onderwijs te innoveren en
blended te maken. Deze evaluatie kan andere docenten inspireren en motiveren om hun onderwijs
blended te maken en daarmee de studenten te motiveren om actiever met de leerstof om te gaan.
Op die manier hopen we dat de mogelijkheden van blended learning met als doel de kwaliteit van
het onderwijs te verhogen nog meer en beter zullen worden benut door onze docenten.
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1. Van ‘Face-to-face’ naar blended learning
In het schooljaar 2015-2016 heeft de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) voor
het eerst het eerstejaars vak Inleiding staats- en bestuursrecht (ISBR) blended aan de 758 studenten
aangeboden. Blended leren betekent dat je een mix aanbiedt van face to face onderwijs en online
werkvormen. Hierdoor kunnen studenten naast het “klassieke” contactonderwijs ook een deel van
de cursus thuis achter hun computer volgen. De aanleiding hiervoor is dat de cursuscoördinator meer
contacturen in de cursus wilde gebruiken en de studenten wilde activeren. Hier is op dinsdag een
online dag aan toegevoegd: naast de hoorcolleges op maandag moesten de studenten iedere
dinsdag online aan het vak werken. Dit betekent dat de studenten: (a) een verplichte online opdracht
moesten maken - formatief van aard, maar hij telt ook voor 15% mee voor het eindcijfer; (b) vragen
over het hoorcollege en/of de online opdracht konden stellen via BlackBoard of via de mail (niet
verplicht); en (c) verplicht een f.a.q.-college (kennisclip) moesten bekijken waarin deze vragen
beantwoord werden. Dit online college werd door een drietal docenten opgenomen op basis van de
vragen die door de studenten gesteld waren. Voorheen moesten studenten zich in het weekend
voorbereiden, op maandag naar een hoorcollege en tussen woensdag en vrijdag naar een
werkgroep.
Na afloop van het vak, bleek dat de cursuscoördinator niet geheel tevreden was over het gebruik van
het feedbackcollege en de hoeveelheid vragen die door de studenten gesteld waren. Uit de
summiere evaluatie (o.a. via de cursusevaluatie, eigen observaties en gesprekjes met
werkgroepdocenten) kwam naar voren dat dat:




de studenten de toets ofwel als heel positief ervoeren ofwel als heel negatief (al had de
cursuscoördinator de indruk dat ze al met al eerder positief dan negatief reageerden);
de studenten het verplichte karakter van het feedbackcollege niet waardeerden;
de studenten bijna geen gebruik maakten van de mogelijkheid om vragen te stellen.

Om het feedbackcollege (voorheen f.a.q.-college) in 2016-2017 te verbeteren, zijn er 43 voormalige
studenten door middel van een vragenlijst over hun ervaringen en suggesties bevraagd. Op basis
hiervan zijn de volgende aanpassingen aan het feedbackcollege gedaan: Tijdens de introductieweek
is nadrukkelijk een veel ruimere insteek gesuggereerd dan in het jaar ‘15-‘16:
“Heb je vragen over: de stof (boeken/wetgeving/jurisprudentie/aanvullende literatuur), het
hoorcollege, de online opdracht, Juridische vaardigheden, gerelateerde actualiteiten. Stel ze via…”
Daarnaast is met de werkgroepdocenten besproken dat het niet de bedoeling is dat zij de inhoud van
andere werkvormen, zoals het hoorcollege of het feedbackcollege, gaan overdoen. Zij kunnen
natuurlijk uitstekend vragen die betrekking hebben op de werkgroepopdracht beantwoorden, maar
voor overige vragen moeten ze juist naar het feedbackcollege verwijzen. Ten slotte vond de
coördinator dat docenten ook op eigen houtje met items voor het feedbackcollege moesten kunnen
komen. Bij deze nieuwe insteek paste volgens de docenten een nieuwe naam: “feedbackcollege”.
2. Interventie: Online opdracht, digitaal vragen stellen en online feedbackcollege
Blended leren betekent dat je een mix aanbiedt van “face-to-face” onderwijs en online werkvormen.
De student staat centraler en vervult een actieve rol. De student kan als voorbereiding op het
contactonderwijs online powerpoints, e-modules of simulaties bekijken, waardoor hij/zij beter
voorbereid naar college komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden
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ingegaan. Tevens kunnen deze werkvormen de motivatie van de studenten vergroten: studenten
worden verantwoordelijker voor hun eigen leerproces (anytime, anyplace).
Door het volgen van het vak ISBR krijgen studenten: (a) Kennis van en inzicht in de beginselen van de
democratische rechtsstaat; (b) Kennis van en inzicht in het staats- en bestuursrecht; en (c) Kennis en
het kunnen aanwenden van diverse academische en juridische vaardigheden.
Leeractiviteiten zijn:
1) Hoorcolleges
Elke maandag was er een hoorcollege. Het doel van het hoorcollege was het schetsen van
achtergronden, het leggen van bredere verbanden en het ingaan op actuele gebeurtenissen en
ontwikkelingen.
2) Online dag:


Online opdrachten. Nadat de studenten zich thuis op het thema voorbereid hadden en
daarna het hoorcollege bijgewoond hadden, gingen ze op dinsdagochtend aan de slag met
een opdracht die ze online in de Remindo toetsomgeving moesten maken en inleveren.
Studenten kregen vooraf een instructie(video) te zien, die een idee van de opdracht gaf.
Nadat de studenten de opdracht online ingeleverd hadden, verschenen op Blackboard een
globale uitleg waaruit de studenten zelf konden opmaken of ze de opdracht goed hadden
gemaakt. Vanaf week 3 waren de online opdrachten een tentamenonderdeel. Van alle online
opdrachten werden er uiteindelijk twee geselecteerd en beoordeeld.
De eindtoets telde voor 85% van het eindcijfer mee. Van de wekelijkse online opdrachten
werden er zoals gezegd twee beoordeeld met een cijfer, waarna het gemiddelde daarvan
(beide opdrachten tellen voor 50% mee) meetelde voor 15% van het eindcijfer.



Vragenbox en Online feedbackcolleges. De opleiding Rechtsgeleerdheid is een opleiding in
kritisch nadenken en reflecteren, met een sterke maatschappelijke relevantie. De studenten
worden vanaf het eerste jaar uitgenodigd actief bij te dragen aan hun eigen academische
ontwikkeling. Hierom mochten de studenten vragen via e-mail en via Blackboard (al dan niet
anoniem) aan de docenten stellen (zgn. vragenbox). Hier gaat het bijvoorbeeld om vragen
over problemen waar studenten bij het bestuderen van dit vak tegenaan lopen. Mede aan de
hand van deze vragen, die studenten wekelijks tot dinsdag 14:00 konden stellen, werd
telkens nog dezelfde dinsdag door de docenten een online feedbackcollege door de
docenten voorbereid, opgenomen en geüpload (zie afbeelding 1). Wekelijks op
dinsdagavond, vanaf 18:00 tot het eind van de cursus, stond er zo een nieuw feedbackcollege
via Blackboard online.
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3) Werkgroepen
Het in het hoorcollege en op dinsdag behandelde thema kwam ook in de werkgroepen aan de orde.
In de werkgroepen (ca. 25 studenten) werden de werkgroepsopdrachten besproken die per thema
op Blackboard zijn gepubliceerd. Ook werd in de werkgroep gewerkt aan ter plekke uitgedeelde
opdrachten, mede ter ondersteuning van de ontwikkeling van academische vaardigheden. In de
werkgroep bestond de mogelijkheid om – in het licht van de opdrachten – nadere uitleg te vragen
over de stof en om met de docent en met medestudenten over de stof te discussiëren.
Hoe de interventie eruit ziet, in het kort (uit een pagina van de presentatie uit de introductieweek):

6
3. Evaluatie
3.1. Resultaten studenten
Vragenlijst
In november 2016 zijn de studenten gevraagd wat hun ervaringen zijn bij het stellen van vragen
(vragenbox), het maken van de online opdracht en het bekijken van het feedbackcollege. In totaal
hebben 434 studenten de vragenlijst ingevuld. De vragenlijst bestond uit 30 items: drie vragen over
het (niet) stellen van vragen en waarom studenten geen of niet (altijd) vragen hebben gesteld, en 27
stellingen waarvan de deelnemers moesten aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens waren,
in een Likert schaal van 1 (helemaal mee oneens) naar 5 (helemaal mee eens). Deze 27 stellingen
gingen over het bekijken van het feedbackcollege (deel I; 13 vragen) en over het maken van de online
opdracht (deel II; 14 vragen). Deel I bestond uit drie constructen: (a) motivatie (4 items; Cronbach
alpha .84); (b) leeractiviteiten (4 items; Cronbach alpha .71); en (c) opbrengsten (5 items; Cronbach
alpha .88). Deel II bestond uit dezelfde drie constructen: (a) motivatie (4 items; Cronbach alpha .81);
(b) leeractiviteiten (5 items; Cronbach alpha .66); en (c) opbrengsten (5 items; Cronbach alpha .91).
Door middel van het noteren van het studentnummer en twee handtekeningen gaven studenten
toestemming voor het koppelen van de resultaten van de vragenlijst aan hun studieresultaten (n =
223; 52%) en hun gebruik van het feedbackcollege (n = 204; 47%).
Ervaringen over de vragenbox (het stellen van vragen na de online opdracht)
Weinig studenten stellen vragen via de mail of BlackBoard
Aan de studenten is gevraagd of zij via de vragenbox vragen gesteld hebben en waarom. 87% van de
studenten geeft aan geen vragen te hebben gesteld. Studenten die wel vragen gesteld hebben doen
dat alleen via BlackBoard (6,2%) of alleen via de mail (4,1%). Slechts twee studenten (0,5%) hebben
zowel via BlackBoard én ook via de mail vragen gesteld. 43 studenten hebben tussen 1 a 3 vragen
gesteld, drie studenten hebben tussen 4 of 5 vragen gesteld, en nog drie studenten hebben 6 of
meer vragen gesteld. 32% van de studenten geeft aan geen behoefte aan het stellen van (meer)
vragen te hebben, omdat de stof duidelijk was. Slechts 7,4% van de studenten geeft aan moeite te
hebben om zijn/haar vraag te formuleren. Meer dan de helft van de studenten (57%) stelt geen of
weinig vragen in de vragenbox, omdat ze de vragen al in de werkgroep stellen. Een klein percentage
van de studenten (4%) durft geen vragen te stellen. Voorbeelden van andere redenen zijn: geen tijd
gehad (3 studenten) of dat de vragen al door andere studenten al gesteld waren (2 studenten).
Andere antwoorden waren bijvoorbeeld (door één student): “ik dacht dat het vast ergens in het
boek moest staan, dus vragen zou dom zijn” of “er kwamen pas vragen kwamen pas tijdens/na het
leren, of de antwoorden op de vragen waren makkelijk op te zoeken”.
Ervaringen met het bekijken van het feedbackcollege en het maken van de online opdracht:
motivatie, activiteiten en opbrengsten
Studenten zijn positiever over de online opdracht dan over het bekijken van het feedbackcollege
Uit de evaluatie blijkt dat studenten de online opdracht en het feedbackcollege waarderen
(gemiddelden boven de 3, zie grafiek 3.1). Over het algemeen zijn studenten positiever over de
online opdracht dan over het bekijken van het feedbackcollege.
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Grafiek 3.1. Meningen van de studenten m.b.t. de online opdracht en het feedbackcollege
Paired samples T-tests laten daarnaast zien dat studenten positiever zijn over het maken van de
online opdracht dan over het bekijken van het feedbackcollege. De verschillen zijn significant voor
alle drie de constructen (alle p = .000). Studenten vinden bijvoorbeeld dat ze door het maken van de
online opdracht actiever met de stof omgaan (M = 4.21) of meer moeite gedaan hebben om zich in
de stof te verdiepen (M = 4.22). Over het algemeen zijn studenten positief over de leereffecten van
het maken van de online opdracht (M = 3.88). Tabel 1 geeft een gedetailleerd overzicht van de
resultaten weer.
Tabel 1. Ervaring met het kijken naar het feedbackcollege en het maken van de online opdracht
Online opdracht
N
M
SD

Feedbackcollege
N
M
SD

430
428
427

3.65
3.68
3.88

.07
.69
.70

381
380
379

3.33
3.17
3.40

.73
.73
.73

428
427
429
428

3.79
2.85
4.00
3.91

1.053
1.027
2.199
.987

378
378
378
380

3.17
3.02
3.62
3.52

.869
.863
.897
.909

A
A
A
A
A
O
O

was ik gemotiveerd.
vond ik het leuk.
vond ik het zinvol.
had ik het idee dat het me zou helpen bij het halen van
de eindtoets.
Door het maken van de online opdracht /
Door het bekijken van het feedbackcollege:
ben ik actiever met de stof bezig geweest.
heb ik meer moeite gedaan me in de stof te verdiepen.
heb ik meer samengewerkt.
heb ik meer feedback van de docenten ontvangen.
heb ik meer vragen aan de docenten gesteld*
heb ik meer van deze cursus geleerd.
begrijp ik de stof beter.

427
426
426
424
423
425
426

4.21
4.22
3.37
3.03
3.22
3.88
3.89

.803
.761
1.13
1.03
1.00
.773
.799

379
380
379
379

3.22
2.40
3.17
3.13

.898
.860
.878
.955

379
377

3.50
3.56

.871
.842

O

ben ik beter voorbereid op de eindtoets.

427

3.90

.864

378

3.49

.866

O
O

was ik beter voorbereid op de werkgroepen.
begreep ik de stof in de werkgroepen beter.

426
426

3.89
3.82

.813
.852

379
379

3.18
3.28

.939
.930

Construct
M
M
M
M

Constructen
Motivatie (M)
Activiteiten (A)
Opbrengsten (O)
Tijdens het werken aan de online opdracht /
Tijdens het kijken naar het feedbackcollege

*Deze vraag is alleen over de online opdracht gesteld
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Om mogelijke verbanden tussen deze constructen te exploreren zijn er correlatieanalyses uitgevoerd.
Er zijn enkele positieve significante correlaties gevonden: Studenten die zich meer gemotiveerd door
de feedbackcolleges voelen zijn ook positiever over de leeractiviteiten (r = .567; p = .000) en over
verwachte opbrengsten (r = .680; p = .000) van deze colleges. Ook is er een positief verband tussen
het bekijken van het feedback college en het maken van de online opdracht te zien: de motivatie
door de feedbackcolleges hangt samen met de motivatie door de online opdracht (r = .140; p = .006).
Studenten die positiever zijn over de leeractiviteiten van de online opdracht zijn ook positiever over
de verwachte opbrengsten. Daarnaast zijn studenten die zich meer gemotiveerd voelen door de
online opdracht ook positiever over de daaraan gekoppelde leeractiviteiten (r = .197, p = .000) en
verwachte opbrengsten (r = .194, p = .000). Daarnaast zijn studenten die positiever zijn over de
leeractiviteiten van de feedbackcolleges ook positiever over de verwachte opbrengsten en over alle
aspecten van de online opdracht (zie ook bijlage 1).
Tentamencijfers en meningen van de studenten over de feedbackcolleges en de online
opdrachten
Hoe positiever de studenten over de activiteiten van de online opdracht of over de opbrengsten
van de online opdracht zijn, hoe hoger het tentamencijfer.
Alleen de tentamencijfers van de studenten die daarvoor toestemming hebben gegeven zijn
(anoniem) geanalyseerd. Er zijn (zwakke) significante positieve correlaties tussen:
(a) tentamencijfer en activiteiten bij het maken van de online opdracht, r = .165; p = .016.
Studenten die meer ervaren dat ze bepaalde activiteiten gedaan hebben (bijv. actiever met
de stof bezig zijn geweest, meer moeite hebben gedaan om zich in de stof te verdiepen,
meer samengewerkt hebben, meer feedback ontvangen), scoren significant hoger op het
tentamen.
(b) tentamencijfer en opbrengsten bij het maken van de online opdracht, r = .172; p = .012.
Studenten die denken dat ze door het maken van de online opdrachten beter voorbereid zijn
of geleerd hebben, halen hogere cijfers.
Dus hoe positiever de studenten over de activiteiten van de online opdracht of over de opbrengsten
van de online opdracht zijn, hoe hoger het tentamencijfer. Correlatieanalyses laten geen significant
verband zien tussen het tentamencijfer en de mening van de studenten over het feedbackcollege of
over hoe studenten zich gemotiveerd voelen door de online opdracht. Zie ook bijlage 1.
Kijkcijfers van het feedbackcollege
De gegevens van vijf van de 7 feedbackcolleges zijn beschikbaar, zie Tabel 2. Uit de gegevens is af te
lezen dat steeds minder studenten naar de feedbackcolleges kijken (‘Total Users’).
Tabel 2. Kijkcijfers van vijf feedbackcolleges
Dashboard:

2

3

5

6

8

Total Views:

495

510

327

234

246

On-Demand Views:

495

510

327

234

246

Total Time Watched (h:mm:ss):

82:08:31

124:29:06

49:09:52

35:24:44

54:30:55

Average Time Watched (h:mm:ss):

0:09:57

0:14:39

0:09:01

0:09:05

0:13:18

Totale lengte van het feedbackcollege

24:22

36:04

18:22

15:21

28:33

Total Users:

295

289

214

169

151

9

Tabel 3. Aantal vragen gesteld per week (informatie uit BlackBoard)
# vragen – mail
Thema
2
3
4
5
6
7
8
M per jaar
& medium

2015-2016
*
7
3
9
6
4
0
4.8

# vragen – BlackBoard

2016-2017 2015-2016 2016-2017
6
13
6
9
17
23
3
6
10
3
4
4
1
0
2
3
3
10
8
2
12
4.7
6.4
9.6

M per
thema
8.3
14
5.5
5
2.3
5
5.5

* Niet beschikbaar
Tabel 3 laat het aantal gestelde vragen en de gemiddelden per thema en jaar & medium zien. Wat
het stellen van vragen via de mail betreft (alleen de docent zelf kan de vraag lezen, niet anoniem), is
er over het algemeen een toename in 2016/2017 te zien (M = 5.6 in 2015 en M = 7.2 in 2016). Wat
het stellen van vragen via BlackBoard betreft, is er een toename in het aantal vragen in 5 van de 7
thema’s te zien. Soms is deze toename aanzienlijk (van 2 vragen in 2015 naar 12 vragen in 2016).
Hoewel deze resultaten ook waardevolle inzichten over de cursus laten zien, willen we hier
voorzichtig met de interpretatie van deze gegevens zijn omdat andere factoren het stellen van
vragen ook zouden kunnen bepalen.
Kijkcijfers en tentamencijfers
Studenten die langer naar de feedbackcolleges keken, haalden hogere cijfers.
Alleen van de studenten die toestemming hebben gegeven voor het gebruik van zowel de
tentamencijfers én van hun gebruik van de feedbackcolleges zijn meegenomen in de analyses.
Tevens zijn deze gegevens anoniem geanalyseerd. Het gemiddelde percentage van hoe lang de
studenten naar de feedbackcolleges hebben bekeken is berekend (5 items; Cronbach alpha .90). Er is
een significante, redelijk sterke positieve correlatie tussen dit gemiddelde percentage en het
tentamencijfer (r = .320; p = .000). Hoe langer de studenten naar de feedbackcolleges hebben
gekeken, hoe hoger het cijfer van het tentamen.
Vragenbox en tentamencijfers
Studenten die zeggen vragen gesteld te hebben scoren hoger op het tentamen.
Aan de studenten is gevraagd of zij via de vragenbox (email en/of BlackBoard) vragen gesteld
hebben. 87% van de studenten geeft aan geen vragen te hebben gesteld. Een t-toets1 met ‘vragen
gesteld (ja/nee)’ hebben als onafhankelijk variabel en ‘tentamencijfer’ als afhankelijk variabel laat
een significant effect zien (t (4.23) = 56.0; p = .000). Studenten die aangeven vragen te hebben
1

Omdat de groepen niet ongeveer even groot zijn mogen we niet uitgaan van gelijke varianties in de populatie
en daarom is er naar de Levene’s test gekeken, (F (1, 210) = 1,760, p = .186). Het effect is niet significant en een
parametrische toets is dus wel toegestaan.
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gesteld scoren significant hoger op het tentamen (n = 35; M = 8.0; SD = 1.0) dan studenten die geen
vragen gesteld hebben (n = 177; M = 7.2; SD = 1.2).
3.3. Evaluaties Caracal
De hoorcolleges en werkcolleges worden over het algemeen goed gewaardeerd. Het nut van de
feedbackcolleges wordt niet vaak genoemd. De online toets zou ná de werkgroep verplaatst
kunnen worden.
Het vak is ook door middel van een standaard cursusevaluatie geëvalueerd. In totaal hebben 317
studenten de evaluatie ingevuld (van een totaal van 758 studenten). De antwoorden op de gesloten
vragen worden niet geanalyseerd in dit rapport omdat deze vragen niet expliciet gericht op het
online deel waren. Alleen de open antwoorden die betrekking hadden op het online deel worden
hier gerapporteerd (zie bijlage 2). Over het algemeen worden de online opdrachten en
feedbackcollege vaak genoemd. De mogelijkheid om vragen te stellen wordt nauwelijks genoemd.
Sterkte punten: Over het algemeen worden de hoorcolleges en werkcolleges heel erg gewaardeerd.
Van de online dag worden de online opdrachten vaak als een van de sterkste punten van de cursus
genoemd. De studenten noemen vaak dat ze door de online opdracht ‘gedwongen’ zijn om de stof
elke week bij te houden en beter voorbereid te zijn, waarover ze heel positief zijn. Dit beeld sluit aan
bij het beeld dat in de vragenlijst wordt gegeven: de studenten zijn positief over de online opdracht
omdat ze het gevoel hebben dat ze de stof beter leren en ze beter voorbereid zijn op de toets en
werkcollege (M = 3.88, SD = .70). De feedbackcolleges worden door een aantal studenten als ‘nuttig’
ervaren. Het aantal studenten dat de feedbackcolleges noemt is veel lager dan het aantal studenten
dat de online opdrachten benoemt als een van de sterkste punten van de cursus.
Verbeterpunten: Er worden geen verbeterpunten over de feedbackcolleges gegeven. Redelijk veel
studenten zijn van mening dat de online toets ná de werkgroep verplaatst zou moeten worden, want
‘dan ben je maximaal voorbereid’ en ‘wanneer de stof ook al door een docent (in de werkgroep) is
behandeld’. Dit contrasteert met de mening van studenten die denken dat ze door de online
opdracht beter op het werkcollege voorbereid zijn. Drie van de zes docenten die de
docentenevaluatie ingevuld hebben (zie volgend kopje) geven aan dat het feedbackcollege wellicht
beter voor de toets geplaatst zou moeten worden. Dit maakt het college meer tot een vraagbaak en
verhoogt mogelijkerwijs het aantal gestelde vragen. Een klein aantal studenten geeft hun mening
over de moeilijkheid van de online toets, maar deze meningen verschillen van makkelijk naar
moeilijk. Een student geeft aan dat de moeilijkheidsgraad van de online opdrachten erg verschilt. Een
andere student denkt dat het raar is dat er in geen enkele online opdracht meerkeuze vragen waren,
terwijl “het hele tentamen daaruit bestaat.”
3.4. Evaluatie Docenten: resultaten vragenlijst
De docenten zijn iets positiever over de online opdracht dan over het feedbackcollege.
In totaal hebben 6 docenten meegedaan aan de evaluatie, twee daarvan zijn de coördinatoren van
het vak. De vragenlijst bestond uit zeven stellingen waarin de docenten moesten aangeven in
hoeverre ze het met de stelling eens waren: twee vragen over de geschiktheid van de online
opdracht en het feedbackcollege voor de leerdoelen van de cursus en vijf vragen over de
opbrengsten (in een Likert schaal van 1 -helemaal mee oneens, naar 5 -helemaal mee eens). Tevens
waren er twee vragen over de waardering van de online opdracht en het feedbackcollege (in een
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Likert schaal van 1 -slecht, naar 5 -uitstekend). Daarnaast werden er drie open vragen gesteld over:
(a) de huidige opzet van de online opdrachten en feedbackcollege, (b) wat er verder aangepast zou
moeten worden in het volgende blok en (c) de hoeveelheid vragen door de studenten gesteld. De
docenten zijn positief over het online deel (zie Tabel 2). Over het algemeen zijn de docenten iets
positiever over de online opdracht dan over het feedbackcollege. De docenten waarderen het nut
van de online opdrachten iets hoger (M = 4.17) dan van het feedbackcollege (M = 3.50). Het beeld
van de studenten sluit aan bij dit beeld.
Tabel 4. Antwoorden van de docenten
N

M

SD

Geschikt voor leerdoelen
De online opdracht is geschikt voor de leerdoelen van de cursus

6

4.17

.408

Het feedbackcollege is geschikt voor de leerdoelen van de cursus

6

3.83

.753

De online opdracht helpt me zicht te houden op de voortgang van mijn studenten

6

4.00

.632

De online opdracht helpt mijn studenten beter voorbereid te zijn voor de werkcolleges

6

3.50

.548

Het feedbackcollege helpt mijn studenten beter voorbereid te zijn voor de werkcolleges

6

3.33

.816

De online opdracht draagt bij aan de ontwikkeling van de juridische vaardigheden van mijn
studenten
Het feedbackcollege draagt bij aan de ontwikkeling van de juridische vaardigheden van mijn
studenten
Waardering

6

4.00

.000

6

3.33

1.033

Hoe waardeer je het nut van de online opdracht in zijn geheel?

6

4.17

.408

Hoe waardeer je het nut van het feedbackcollege in zijn geheel?

6

3.50

.548

Opbrengst

Tabel 5 geeft een samenvatting van de antwoorden van de docenten op de open vragen weer:
Wat vind je van de opzet van het feedbackcollege én de online toets in de huidige opzet?












Drie docenten geven aan dat het feedbackcollege wellicht beter voor de toets geplaatst zou moeten worden.
Dit “maakt het college meer tot een vraagbaak en verhoogt mogelijkerwijs het aantal gestelde vragen. Dit kan
meer appelleren aan de behoefte van studenten”.
Het ‘feedback-aspect’ behouden zou echter betekenen dat het na de online opdracht gepland blijft. Volgens
een docent zouden ze meer faciliterend te werk moeten gaan (ook kijken wat voor feedback je op basis van
eigen controle van de antwoorden zou willen geven).
De koppeling tussen feedbackcollege en online opdracht is nog wat zwak.
Door iets meer tijd te geven tussen de hoorcolleges en de online opdrachten kunnen studenten zich er iets
beter op voorbereiden.
De online opdrachten moeten bestaan uit langere opdrachten (d.w.z. meer schrijfopdrachten dan open vragen).
Op die manier leren studenten beter om langere coherente stukken tekst te schrijven.
Een docent vraagt zich af of de online opdracht echt zorgt dat studenten beter voorbereid naar de werkgroep
komen (weinig verschil met eerdere jaren zonder online opdracht)
In de online opdracht zouden we nog meer kunnen doen met het trainen van vaardigheden, bijv. door ze een
essay te laten schrijven.
In het feedbackcollege zouden we ook nog vaker aandacht kunnen besteden aan vaardigheden, bijvoorbeeld
wat nu een goede manier is om een antwoord te noteren en wat niet en wat nu een goed (juridisch) argument
is en wat niet.
Een docent blijft het lastig vinden dat online opdracht het eigenlijk een formatieve opdracht is die we wel als
een toets beoordelen en meewegen in het eindcijfer.
Lastig met de online opdracht is ook dat je bij het nakijken sterk merkt dat de studenten hebben samengewerkt
en hun antwoorden via whatsapp of ‘whatever’ met elkaar delen. Studenten zijn niet erg kritisch ten opzichte
van de antwoorden van hun medestudenten.
Een docent denkt dat de huidige opzet uitstekend is.
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Wat moet er aangepast worden? (suggesties voor verbetering voor het volgende blok)

Twee docenten geven aan dat eerst het feedbackcollege en dan de toets gepresenteerd moeten worden.

Een docent denkt dat er een sterkere prikkel zou moeten zijn om feedbackcollege te volgen.
Wat vind je van de hoeveelheid vragen die door de studenten zijn gesteld?
De mening van de docenten verschilt, voorbeelden van antwoorden zijn:

Ik hoop op meer, omdat het zou betekenen dat meer studenten serieus met de studie bezig zijn.

Mager, als er veel vragen waren, waren het vaak dezelfde vragen.

Goed. Genoeg om een feedbackcollege mee te vullen in ieder geval.

Soms ietwat weinig, maar overall ok.

Valt redelijk mee. Had geen al te hoge verwachtingen.

Tevens geeft een docent aan dat er op dit moment slechts een kleine groep studenten is die al zo
serieus met de studie bezig is dat ze regelmatig vragen (durven te) stellen. Dit betekent volgens de
docent echter niet dat het stellen van vragen afgeschaft moet worden: deze groep studenten bedient
wel een significant grotere groep met antwoorden. Een andere docent denkt dat voor haar gevoel
nog steeds te weinig studenten naar het feedbackcollege kijken (gebaseerd op de respons wanneer
ze in de werkgroep vraag hoeveel mensen er heeft gekeken).

4. Conclusies
De cursuscoördinator van het eerstejaars vak Inleiding staats- en bestuursrecht (ISBR) bij REBO wilde
het aantal contacturen in de cursus toe laten nemen en de studenten meer activeren. Hier is op
dinsdag een online dag aan toegevoegd. Naast de hoorcolleges op maandag moesten de studenten
iedere dinsdag online aan het vak werken door: (a) een verplichte online opdracht te maken; (b)
vragen over het hoorcollege en/of de online opdracht stellen; en (c) een feedbackcollege waarin
deze vragen beantwoord werden bekijken. In november-december 2016 is de studenten gevraagd
wat hun ervaringen zijn bij het stellen van vragen (vragenbox), het maken van de online opdracht en
het bekijken van het feedbackcollege. Ook zijn de kijkcijfers van de feedbackcolleges en het verband
met de tentamencijfers bekeken. Werkgroep docenten en vakcoördinatoren hebben de online dag
geëvalueerd. In totaal hebben 434 studenten en 6 docenten de vragenlijsten ingevuld.
Resultaten laten zien dat de meeste studenten geen vragen stellen vooral omdat ze hier geen
behoefte aan hebben (de stof was al duidelijk) of omdat ze de vragen al in de werkgroep stellen.
Studenten zijn positiever over het maken van de online opdracht dan over het bekijken van het
feedbackcollege (gemiddelden tussen 3.17 wen 3.40), bijvoorbeeld omdat ze door het maken van de
online opdracht actiever met de stof omgaan of meer moeite gedaan hebben om zich in de stof te
verdiepen. Studenten die positiever zijn over de activiteiten en verwachte opbrengsten na de online
opdracht, haalden hogere tentamencijfers. Wat het effect van het bekijken van de feedbackcolleges
betreft op de tentamencijfers, zijn de resultaten veelbelovend: Hoe langer de studenten naar de
feedbackcolleges hebben gekeken, hoe hoger het cijfer van het tentamen, hoewel deze voorspelling
qua sterkte matig is. De resultaten moeten voorzichtig geanalyseerd worden omdat het niet bekend
is wat de representativiteit van deze gegevens is: alleen de gegevens van de studenten die daarvoor
toestemming hebben gegeven zijn meegenomen in de analyses. Het zou kunnen zijn dat vooral de
studenten die meer en/of langer gebruik hebben gemaakt van de feedbackcolleges hun toestemming
hebben gegeven. Het aantal studenten in de analyses is dus lager dan het aantal studenten dat het
feedbackcollege heeft gekeken (of in ieder geval de feedbackcolleges heeft aangezet).
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Tevens hebben 317 studenten de standaard cursusevaluatie (caracal) ingevuld. De online opdrachten
en feedbackcollege worden vaak genoemd, daarentegen is de mogelijkheid om vragen te stellen
nauwelijks genoemd. Van de online dag worden de online opdrachten vaak als een van de sterkste
punten van de cursus genoemd omdat ze daardoor het gevoel hebben dat ze de stof beter leren en
ze beter voorbereid zijn op de toets en het werkcollege. De studenten vinden dat de online opdracht
beter ná de werkgroep verplaatst zou moeten worden, vaak omdat ze door de toetsten ‘gedwongen’
zijn om de stof elke week bij te houden en beter voorbereid zijn ná de werkgroepen. Drie van de zes
docenten geven aan dat het feedbackcollege juist vóór de online opdracht geplaatst zou moeten
worden. Dit “maakt het college meer tot een vraagbaak en verhoogt mogelijkerwijs het aantal
gestelde vragen. Dit kan meer appelleren aan de behoefte van studenten”. Het beeld van docenten
over de inbedding van feedbackcollege komt dus niet overheen met dat van de studenten. Een
verklaring voor dit verschil tussen studenten en docenten is dat de studenten de online opdracht
mogelijk meer als een ‘toets’ zien. Dat zou niet vreemd zijn gezien dat de online opdracht voor 15%
meetelt voor het eindcijfer. Daartegenover zetten de docenten de online opdracht vooral in om de
studenten te activeren en te ‘triggeren’ om vragen te stellen.
De docenten zijn, net als de studenten, positiever over de online opdracht dan over het
feedbackcollege.
Op basis van de resultaten van de studenten en de adviezen van de docenten, worden er een aantal
suggesties voor de inzet van de online dag in het vak hieronder op een rij gezet:








De online opdracht is bedoeld om studenten te activeren en voor te bereiden op de
werkcolleges en het tentamen: het heeft dus een formatief karakter. Dit zou nog duidelijker
gecommuniceerd kunnen worden tijdens de introductie van het vak. Daarnaast, dat de online
opdracht beoordeeld wordt en meeweegt in het eindcijfer gaat niet in lijn met dit formatieve
doel. Dit kan het verschil in mening tussen studenten en docenten verklaren. Wellicht is goed
om over na te denken of de online opdracht mee moet tellen in het eindcijfer.
De analyses laten zien dat het bekijken van de feedbackcolleges een gunstig effect op het
tentamencijfer heeft. Uit de gegevens blijkt dat lang niet alle studenten gemotiveerd genoeg
zijn om naar de feedbackcolleges te bekijken. Uit de kijkcijfers blijkt ook dat de studenten er
steeds minder naar kijken (van 295 ‘total users’ in week 2 naar 151 in week 8). Daarnaast
scoren studenten gemiddeld 2.4 op de stelling “door het bekijken van het feedbackcollege
heb ik meer moeite gedaan me in de stof te verdiepen”. Studenten zijn wel positiever over
het maken van de online opdracht, bijvoorbeeld omdat ze door het maken van de online
opdracht actiever met de stof omgaan of meer moeite gedaan hebben om zich in de stof te
verdiepen. Mogelijk, eerst het feedbackcollege presenteren waarin relevante
kernvaardigheden kort en krachtig gepresenteerd worden, en daarna de online opdracht,
kunnen de studenten activeren om de feedbackcolleges te volgen. Dit zou echter betekenen
dat de naam ‘feedbackcollege’ aangepast moet worden.
Een klein aantal studenten geeft aan het niveau van de online opdracht niet adequaat of
wisselend te vinden. Het zou een goede zaak zijn om nog eens te controleren in hoeverre de
moeilijkheidsgraad van online opdracht in lijn met de stof van de week is.
Twee docenten geven aan dat de online opdracht beter benut zou kunnen worden voor het
trainen van bijvoorbeeld schrijfvaardigheden, bijvoorbeeld door langere en coherente
teksten te laten schrijven.
Nog een manier om de online opdracht en het feedback aspect te versterken is de studenten
elkaars opdracht te laten beoordelen, als peer-feedback. Zo wordt het probleem dat de
studenten samen aan de online opdracht werken op een constructieve manier aangepakt.
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Studenten die vragen hebben gesteld scoren hoger op het tentamen. Hoewel een verklaring
zou kunnen zijn dat juist deze studenten vooraf meer gemotiveerd zijn en meer hun best
doen om te leren, zou het een goede zaak zijn om manieren te bedenken om het stellen van
vragen te vergroten. Uit de evaluatie komen er niet duidelijke tips van de studenten naar
voren. Alleen maar een klein percentage van de studenten durft geen vragen te stellen, ‘niet
durven’ is het probleem dus niet. Meer dan de helft van de studenten (57%) stelt geen of
weinig vragen in de vragenbox omdat ze de vragen al in de werkgroep stellen. Deze reden
zou een ingang voor een mogelijke oplossing kunnen zijn.
Studenten die aangeven vragen te hebben gesteld scoren significant hoger op het tentamen
dan studenten die geen vragen gesteld hebben. Het is wel goede zaak om de studenten
verder te stimuleren om vragen te stellen. Er is een toename in het aantal vragen in 5 van de
7 thema’s te zien. Dit geeft aan de studenten in 2016 meer gemotiveerd zijn om vragen te
stellen, t.o.v. 2015. Het is aan te raden om de studenten te blijven motiveren om vragen via
BlackBoard te stellen.

Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat de online dag de studenten activeert, met
gunstige effecten op hun leerproces. Deze evaluatie heeft positieve relaties gevonden tussen het
maken van de online opdrachten, de mogelijkheid om vragen te stellen en het bekijken van
feedbackcolleges met het tentamencijfer bij het vak ISBR. Deze bevindingen kunnen ISBR docenten
maar zeker ook andere docenten inspireren bij het inzetten van blended learning in de
onderwijspraktijk: de studenten worden hierdoor geactiveerd en er zijn significante correlaties
gevonden tussen de blended activiteiten en het tentamencijfer.
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Bijlage 1
Correlaties evaluaties en tentamencijfers
Correlations

Mean
Tentamencijfer

Tentamencijfer

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

Motivatie

Activiteiten

Opbrengsten

Motivatie

Activiteiten

Opbrengsten

Feedbackcollege

Feedbackcollege

Feedbackcollege

Online Opdracht

Online Opdracht

Online Opdracht

*

*

Percentage
kijkcijfers
**

,103

,078

,055

,131

,165

,172

,320

,159

,283

,452

,057

,016

,012

,000

N

212

190

190

190

212

212

212

169

Motivatie

Pearson Correlation

,103

1

,567**

,680**

,140**

,197**

,194**

,315**

Feedbackcollege

Sig. (2-tailed)

,159

,000

,000

,006

,000

,000

,000

N

190

381

378

377

380

379

378

188

Activiteiten

Pearson Correlation

,078

,567**

1

,687**

,134**

,300**

,253**

,320**

Feedbackcollege

Sig. (2-tailed)

,283

,000

,000

,009

,000

,000

,000

N

190

378

380

379

379

379

378

188

Opbrengsten

Pearson Correlation

,055

,680**

,687**

1

,108*

,281**

,261**

,280**

Feedbackcollege

Sig. (2-tailed)

,452

,000

,000

,035

,000

,000

,000

N

190

377

379

379

379

378

188

379

16

**

**

*

**

**

Motivatie

Pearson Correlation

,131

,140

,134

,108

Online Opdracht

Sig. (2-tailed)

,057

,006

,009

,035

N

212

380

379

379

Activiteiten

Pearson Correlation

,165

,197

,300

,281

,438

Online Opdracht

Sig. (2-tailed)

,016

,000

,000

,000

,000

N

212

379

379

379

428

Opbrengsten

Pearson Correlation

,172

,194

,253

,261

,559

,650

Online Opdracht

Sig. (2-tailed)

,012

,000

,000

,000

,000

,000

N

212

378

378

378

427

427

427

205

Pearson Correlation

,320**

,315**

,320**

,280**

,077

,128

,104

1

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

,272

,067

,138

N

169

188

188

188

205

205

205

Mean

*

*

**

**

**

**

**

**

1

430

**

**

,438

,559

,077

,000

,000

,272

428

427

205

1

,650

,128

,000

,067

427

205

1

,104

**

428

**

,138

Percentage
kijkcijfers

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

205
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Bijlage 2
Antwoorden studenten caracal evaluatie
Positieve punten
Online opdracht

Feedbackcollege

(het sterkste punt van de cursus)

(Extra toelichting)

Goed om te stof beter te leren
“De online opdrachten en werkgroepopdrachten
gaan goed op de stof in.”

“Hoorcolleges waren vaak zeer duidelijk,
de feedback colleges van de online toets
zijn zeer nuttig en geven meer inzage in
potentieel gemaakte fouten.”

“De digitale toetsen waren enorm nuttig bij het
onthouden van het stof, door het toepassen bleef
de stof een stuk beter in je hoofd zitten.”
“de online-toets. Het is een goede manier om toch
(dwingend) met de stof bezig te zijn en je bevorderd
ook de voorbereiding van de stof.”

Verbeterpunten
Online opdracht
Inbedding in het curriculum
“Ik begrijp dat de online opdrachten voor de werkgroep plaatsvinden,
maar bij sommige thema's werd de inhoud pas echt duidelijk tijdens
de werkgroep.”
“Werkgroep voor de online toets, dan ben je maximaal voorbereid”

“Allereerst wil ik een compliment maken
voor het implementeren van de Feedback
colleges. Alles bij elkaar geteld is daar naar
mijn inzien veel tijd ingestoken. Ik
waardeer dat zeer, zeker net voor de
tentamens is het fijn om dat allemaal terug
te kijken.“

“Ik zou de Online opdracht graag op een andere dag zien. Eigenlijk na
de werkgroepbijeenkomst. Het boek is vaak erg vaag.”

(het sterkste punt van de cursus)
“Feedback colleges en de werkgroepen.”

“De online opdracht zou beter later in de week plaats kunnen vinden.”

“Online toets was wat vroeg in de week”
“Ik denk dat je beter de toets naar donderdag/vrijdag kan verplaatsen,
wanneer de stof ook al door een docent is behandeld.”

“het wekelijkse toetsmoment”
“De MC vragen aan het einde van elke week, de
oefentoetsen die je kennis laten maken met
juridische vraagstelling”

“snel de opnames online”

“De online toets was een goed manier om de
stof bij te houden.”

“Feedbackcollege was erg fijn. Veel ruimte
om vragen te stellen.”

“De online opdrachten, deze zorgen ervoor dat
iedereen wel voorbereid is.”

“De feedbackcolleges en de werkgroepen.”
“Feedbackcollege was erg nuttig.”

“online opdrachten, je bent meteen bezig met de
stof waar ook een grote druk achter zit.”
“de online toetsen geven een goed beeld van wat de
belangrijke zaken zijn van het thema”

“De online toets, en dan met name het
feedbackcollege.”

“De online opdracht zou misschien soms beter over de stof van de
week ervoor gaan. Als het een moeilijk onderwerp is en op het
hoorcollege nog niet helemaal duidelijk is, moet je de volgende
ochtend gelijk een opdracht maken die meetelt. Na de werkgroep is
de stof meestal al veel duidelijker”
“De online toets. Er wordt gezegd dat je die zou kunnen maken aan de
hand van de gelezen literatuur. Nou, dat is dus niet zo. Ze gaan direct
over tot toepassing, waarvan ik geen idee heb hoe ik dat dan zou
moeten kunnen. Gezien de tijdsdruk en het feit dat er een punt aan
verboden dit, levert dit de nodige stress op. Ik zou erbij gevaat zijn als
deze test pas na mijn werkgroep gegeven werd”
“De online toets verplaatsen. Nadat alle studenten
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de werkgroep SBR van die w eek gevolgd hebben.”
“de online opdrachten, ze tellen niet heel zwaar
mee, dus als een student het heel slecht maakt
betekent dat niet dat het halen
van het vak onmogelijk is. Maar elke student kan zo
wel zijn kennis testen. Het was voor mij een zeer
fijne graadmeter om te kijken in hoeverre ik de stof
w el of niet beheerste.”
“Ik vind de online-opdrachten een zeer goede
manier om ervoor te zorgen dat studenten de stof
iedere w eek bijhouden. Ik heb gemerkt dat ik
hierdoor de stof op het tentamen goed beheerste”
“De online opdrachten dragen zeker bij aan de
voorbereiding voor de werkgroep: het dwingt je om
de stof door te nemen voor de werkgroep, evenals
de te lezen literatuur bij te houden.”
“De online toetsing zorgde er voor dat ik de stof heb
bijgehouden”
“Het sterkste punt van deze cursus vind ik dat je
elke week verplicht wordt om alle stof te kennen,
doordat je een online-opdracht te maken hebt voor
een cijfer. Dit zorgde ervoor dat ik bij de tentamens
al heel veel stof beheerste, w at het leren een stuk
korter en makkelijker maakte.”
“de online opdrachten, die helpen je erbij om de
stof toch voor dinsdag al te bestuderen”
“De online opdrachten.”
“De online opdracht vond ik veel toevoegen aan de
cursus, omdat dit me dwong met de stof aan de slag

“Online toets na de werkgroepen, zodat de stof al duidelijk is
behandeld”
“Online toets na werkgroep”
“Ik zou de online opdracht plannen na de werkgroep”
“De online toetsen na de werkgroep, omdat je dan de stof beter
begrijpt”
“Het zou fijn zijn als de online toets later in de week zou zijn, omdat je
dan de tijd hebt om het hoorcollege terug te kijken als je
daar niet bij kan zijn.”
“online toets later op de dag”
De online opdracht zou ik liever na de werkgroep zien, omdat je op
dinsdag slechts het hoorcollege hebt gehad en de stof nog niet
helemaal duidelijk is/kan zijn.”
“De online opdracht na de werkgroep plaatsen. Tijdens de werkgroep
wordt er namelijk heel veel duidelijk over de stof. Hierdoor
verbetert de kennis bij de online opdracht en is het een echt
toetsmoment op basis van kennis.”
“De online opdracht na de werkgroep houden. Na de werkgroep
begrijp je de stof pas echt, daarvoor is alles nog niet helemaal
helder met alleen het hoorcollege en het boek.”
“De tussentoets na de werkgroep. Er zijn namelijk veel onderwerpen
(bijvoorbeeld bestuursorganen en besluiten) die gewoon zeer
ingewikkeld zijn. Echter, na de werkgroepen zijn ze goed te begrijpen”
“Online toets na de werkgroep omdat in de werkgroep de stof vaak
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te gaan. Hierdoor kwamen
vragen op die ik anders niet op tijd had kunnen
bedenken en stellen.”
“De online opdracht. Zo wordt je gedwongen om de
stof bij te houden elke week.”
“Door de online toetsen wordt je als het ware
'gedwongen' de stof bij te houden. Dit werkt heel
efficiënt”
“Door de opdracht iedere dinsdag werd ik
gestimuleerd om aan de slag te gaan en de stof bij
te houden”

pas echt duidelijk wordt”
“Online opdracht net iets te lastig, zeker omdat de werkgroep nog niet
is geweest. In de werkgroepen leer je het meest”
“Niet zozeer aan de cursus, maar meer aan de toetsing. Een betere
verhouding tussen meerkeuze en open vragen toetsing. Het
tentamen is 85% en de online opdrachten maar bij elkaar 15%. En ik
vind dat je meer van jezelf kan laten zien in open vragen.”
“De online opdrachten kunnen beter na de werkgroepen gehouden w
orden. Na de werkgroep snapte ik namelijk pas de materie, en zeker
niet na het hoorcollege.”

Moeilijkheid:
“De opdrachten die je moest voorbereiden voor de werkgroep kon je
meestal binnen een halfuurtje doen. Die zouden
moeilijker/uitgebreider mogen.”
“De online toetsing is soms echt heel lastig en onduidelijk.”
“De online-opdrachten waren best pittig. Omdat de online-opdracht
iedere keer aan het begin van de week was (vóór het moment
waarop we pas een werkgroep SBR hadden waar de stof pas echt
goed behandeld werd/door drong), had ik er vaak moeite mee”
“De moeilijkheidsgraad van de online opdrachten verschilde erg. Ik
zou in de toekomst de online opdrachten meer op elkaar afstemmen.”

Weging in eindcijfer
“Ik vind het raar dat er in geen een online opdracht meerkeuze vragen
waren, terwijl het hele tentamen daaruit bestaat””
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“Online opdrachten voegen met een weging van 15% niets toe.”
“Online opdrachten meer laten meetellen.”

Andere opmerkingen
“De online opdrachten mogen meer aangesloten zijn op de stof in het
boek. Het zou ook fijn zijn als je je antwoorden op de
onlineopdrachten kan downloaden.”
“Geen online toets, maar misschien iets anders in de plaats doen.”
“Minder online opdrachten”

