
Centre for Academic 
Teaching and Learning

“De Studentendenktank is een programma waarin 
studenten input geven op onderwijsprojecten van 
het Centre for Academic Teaching and Learning 
(CAT). De opbrengst wordt daadwerkelijk mee- 
genomen in de uitvoering van de projecten.
     De ideeën die studenten in de denk- 
tank hebben aangedragen vind je hieronder.”

Sessie 1.  

In deze sessie is aan 
de studenten uitge-
legd wat het CAT (inc. 
Educate-it) is en doet 
voor docenten.

Sessie 2.  

• Een ‘datingtool’ voor docenten: voor 
het faciliteren van samenwerkingen en 
het uitwisselen van kennis en ervarin-
gen op het gebied van interdisciplinair 
onderwijs.

• Een knop “over de grenzen van je dis-
cipline heen” toevoegen aan websites 
van studieprogramma’s aan de UU om interdisciplinair onderwijs te bevor-
deren. 

• E-module ‘wat is interdisciplinariteit?’, om zowel docenten als studenten 
en ondersteunend personeel voor te bereiden op dit type onderwijs.

Sessie 3.  

• Inzetten van 
Challenge-based on-
derwijs bij minoren 
en de scriptie, om 
studenten kennis te 
laten maken met deze onderwijsvorm.

• Binnen Challenge-based onderwijs zowel samenwerken 
met private en publieke stakeholders, maar ook stake-
holders die daartussen vallen zoals EU-fondsen/program-
ma’s, denktanks en gezondheidsorganisaties.

Sessie 4.  

• Vergroten van kennis bij docen- 
ten over wat bijdraagt aan de  
motivatie van studenten. Stu- 
denten schrijven daarom een artikel 
over motivatie voor in de T&LC.

• Aan de werkvormen in de T&LC 
meer informatie toevoegen 
over de implementatie (o.a. uit-
legfilmpjes en reviews/ervaringen van andere docenten).

• Aan de TL&C een nieuwe homepage toevoegen met 
uitleg over wat docenten er kunnen vinden en de video 
beter zichtbaar maken. 

Sessie 5.  

• Besteed voldoende aandacht 
aan sociale contacten. Bij- 
voorbeeld door te werken met 
een buddy-systeem waarin  
online en on-campus studenten aan elkaar gekoppeld 
worden. 

• Redenen om naar de campus de komen zijn:  
- sociale cohesie en community building,  
- verbondenheid met de leerinhoud,  
- meer voldoening halen uit sturen,  
- meer activerend en interactief leren dan online. 

• Redenen om onderwijs op afstand te volgen zijn:  
- meer flexibiliteit,  
- (lichamelijke) beperking,  
- minder reistijd (meer tijd om te studeren),  
- gemakkelijker om vragen te stellen voor introverte student.

• Liefst vijftig procent van de tijd on-campus onderwijs, en 
vijftig procent online, waarbij het online gedeelte met name 
gericht is op kennisoverdracht en het on-campusgedeelte acti-
verend en interactief is (en niet alleen kennisoverdracht).
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