
 
 

 
 

  

 

 

1 NB: als aan dit eerste criterium niet is voldaan, is het aan te raden om het ontwerp 
van de cursus eerst goed onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen, zodat 
leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing op elkaar afgestemd zijn. Immers: studenten 
stemmen hun leergedrag af op wat er in de toets wordt gevraagd (Bos, 2011). 
 2 Volgens Hattie & Timperley (2007) beantwoordt goede feedback drie vragen: waar ga 
ik naar toe (feed up), hoe vorder ik (feedback) en wat is mijn volgende stap (feed 
forward). 

 

 

Checklist: Hoe zorg ik ervoor dat studenten zich voorbereiden? 
 

Aandachtsgebied Criteria J/N 
I) Constructive 
Alignment 

o de activiteiten voor zelfstudie zijn afgestemd met de 
leeractiviteiten in de contacttijd, de leerdoelen van de cursus 
en de manier(en) waarop er getoetst wordt. 1 

 

II) Inbedding 
opdrachten in het 
leerproces 

o het is duidelijk voor docent en student waarom de combinatie 
van zelfstudie en contacttijd essentieel is voor het 
leerproces 

 

o de docent besteedt expliciet aandacht aan het belang van de 
zelfstudie, en koppelt deze activiteiten aan de leerdoelen van 
de cursus. De docent doet dit: 
• in de modulehandleiding en/of digitale leeromgeving 
• in de eerste bijeenkomst 
• herhaaldelijk tijdens het verloop van de cursus 

 

o de docent introduceert de activiteiten voor zelfstudie telkens 
in het daaraan voorafgaande contactmoment (“feed up”2). 
Voor de student is het duidelijk: 
• wat er wordt verwacht (criteria) en wanneer (deadline) 
• hoe dit het beste gedaan kan worden (proces) 
• waarom de activiteiten relevant zijn 

 

o de docent houdt rekening met de aanwezige 
studievaardigheden van studenten en geeft zo nodig 
aanvullende instructies en/of begeleiding 

 

III) Voorbereiden is 
een must voor 
(zinvolle) deelname 
tijdens het 
contactmoment 

o de docent past de lesinhoud NIET aan voor de studenten die 
niet voorbereid zijn. 

 

o de docent houdt er rekening mee dat niet alle studenten 
altijd vanuit pure intrinsieke motivatie aan de slag zullen 
gaan met zelfstudie, en zorgt er daarom voor dat: 
• zelfstudie essentieel is voor deelname aan activiteiten in 

de contacttijd. 
• voorbereid zijn een positieve bijdrage levert aan het 

(eind)cijfer en/of de gevraagde voorbereiding een 
voorwaarde is voor deelname aan het contactmoment(dit 
punt is met name geschikt voor beginnende studenten) 

• er (op welke manier dan ook) belangrijke/onmisbare 
terugkoppeling (feedback én “feed forward” zie 2) wordt 
gegeven op het gedane werk. 

 

  J/N 
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Aandachtsgebied Criteria  

IV) Aard van de 
opdracht/zelfstu
die 

o de zelfstudie is geformuleerd in termen van actieve opdrachten. 
De docent vermijdt opdrachten als ‘Lees Hoofdstuk 3’ en vervangt 
deze door opdrachten waarin duidelijk wordt gemaakt wat 
er gedaan moet worden met de literatuur, bv. vragen 
beantwoorden, vragen formuleren, schematische weergave 
maken van de argumenten, toepassen op een casus, etc. 

 

o opdrachten en zelfstudie worden voorzien van een duidelijke 
en realistische tijdsaanduiding, bv. ‘Het lezen en samenvatten 
van dit artikel kost je ongeveer 2 uur’. 

 

o waar mogelijk biedt de docent keuzemogelijkheden aan 
voor studenten. Dat kan gaan om keuzes wat betreft: 
• inhoud (bv. student zoekt zelf inspirerende bronnen bij 

onderwerp X) 
• vorm (bv. student kiest een presentatievorm die het best 

bij zijn/haar onderwerp past) 
• proces (bv. student mag zelf kiezen wanneer hij/zij de 

conceptversie van het paper inlevert voor feedback) 

 

o opdrachten sluiten zo veel mogelijk aan bij de belevingswerel en 
interesses van studenten 

 

o opdrachten sluiten zo veel mogelijk aan bij authentieke ‘real 
world’ situaties en vraagstukken 

 

o opdrachten vertolken in zekere zin dat wat de docent zélf 
boeiend, belangrijk en inspirerend vindt aan zijn/haar vak 

 


