Nog even online studeren
Deze praktische Thuisstudeer-gids trekt je over de
eindstreep

Voorwoord en inhoud
Daar zit je dan. Je studeert aan de universiteit, maar dan met de campus, je docenten en
studiegenoten op afstand. Het thuis studeren heeft zo z’n voordelen: je bent lekker flexibel, je
hoeft nergens heen en kunt desnoods in je pyjamabroek achter je laptop kruipen voor een college.
Maar wat is het pittig om op gang te komen! Wat maakt dit zo moeilijk? En hoe zorg je ervoor dat
je jezelf en je studie onder deze omstandigheden op de rails houdt?
Als je aan een universiteit studeert, wordt er van je verwacht dat je over een hoge mate van
zelfsturing beschikt. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor het op gang brengen en
houden van je leerproces bij jou ligt. Wat je daarvoor moet kunnen? Doelen stellen, afleidingen
managen en realistisch plannen bijvoorbeeld. Door het afstandsonderwijs wordt er meer dan ooit
een aanspraak gedaan op dit zelfsturend vermogen.
Gemotiveerd blijven is dan ook heel belangrijk. En: weten hoe je studieactiviteiten effectief en
efficiënt aanpakt. Dat begint bij het helder krijgen wat er precies van je verwacht wordt als je
bijvoorbeeld een artikel moet bestuderen of een presentatie moet geven. Daarnaast moet je je
bewust zijn van je eigen gedachten, voorkeuren of valkuilen die maken dat het studeren soms
minder goed lukt.
Om je te ondersteunen bij de laatste afstandsonderwijsloodjes, geven we in deze Thuisstudeer-gids
antwoord op zeven vragen, die je helpen om jezelf en je studie op de rit te houden.
1. Ben ik nou een uitsteller of toch niet?
2. Wat heb ik nodig om een goede planning te maken?
3. Hoe haal ik meer uit mijn online colleges?
4. Wat zijn zinvolle zelfstudieactiviteiten?
5. Hoe bereid ik me voor op een (online) tentamen?
6. Hoe zorg ik ervoor dat de samenwerking bij groepsopdrachten beter verloopt?
7. Hoe houd ik mijn publiek geboeid tijdens een online presentatie?

Leg je vragen en eigen aanpak eens naast de tools en tips die wij je geven, en kijk wat jij meer of
anders kunt doen. Onze ervaring is dat je het studeren met een paar kleine ingrepen leuker én
makkelijker kunt maken.
Team Academische Vaardigheden,
Onderwijsadvies & Training
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1. Ben ik nou een uitsteller of toch niet?

Je had de hele middag willen studeren. Maar als je dan eindelijk achter je bureau
zit met je laptop open, doe je eigenlijk niks. Je staat nog maar eens op, pakt wat te
drinken, checkt je mail of googelt wat. Na een uurtje rommelen, gooi je je laptop
dicht en besluit je dat je vandaag geen inspiratie hebt en ga je wat anders doen.
Veel studenten beschrijven dat een middagje studeren zo kan verlopen. Het is
makkelijk om dan de conclusie te trekken dat je nu eenmaal geen discipline hebt
of een uitsteller bent. En tja, hoe kun je dat veranderen?

Wat is uitstelgedrag?
We spreken van uitstelgedrag als je wel een doel hebt, maar geen actie onderneemt om dat doel
te bereiken. Je wilt bijvoorbeeld dat tentamen halen of die paper schrijven en op tijd inleveren,
maar wat je daarvoor moet doen, de studieactiviteiten, stel je uit of doe je helemaal niet. Het
gevolg is dat het doel niet gerealiseerd wordt of minder goed dan had gekund. Je haalt
bijvoorbeeld net een 5,5 maar als je eerder was begonnen had je een hoger cijfer gehaald. En
eigenlijk wil je dat ook wel eens. We spreken van uitstelgedrag als je je hier niet fijn bij voelt. Je
hebt er last van dat het zo gaat en dat maakt dat je het zou willen veranderen.

Stel vast wat de oorzaak is
Of je een uitsteller bent, in de zin van een lastig te veranderen karaktereigenschap, is misschien
niet eens het belangrijkste om te weten. Duidelijk is dat zo’n middag blijkbaar niet productief was.
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En hoe kun je daar nu mee omgaan? Wat kan helpen is om te onderzoeken of je op de volgende 4
vragen een antwoord kunt geven:
1.

Weet ik wat ik moet doen?

2.

Weet ik hoe ik dit moet aanpakken?

3.

Kan ik dit?

4.

Wil ik dit?

1. De eerste vraag helpt om je doel te bepalen. Moet je bijvoorbeeld een tentamen voorbereiden
of een paper inleveren? Is het je duidelijk waar dat tentamen precies over gaat en welke vragen
je kunt verwachten? En weet je hoe lang je paper moet zijn, over welk onderwerp het moet
gaan en waar het op wordt beoordeeld?
2. Weten wat je moet doen is belangrijk, zodat je kunt bepalen hoe je dit doel kunt realiseren.
Bepaal je aanpak, door op een rij te zetten welke taken of activiteiten je moet uitvoeren. Weet
je bijvoorbeeld hoe je efficiënt studeert voor een tentamen, of welke stappen je moet
doorlopen bij het schrijven van een wetenschappelijke tekst?
3. De derde vraag (kan ik dit?) is persoonlijker dan de wat- en hoe-vragen. Dit heeft te maken met
onder andere jouw kennis en vaardigheden. En ook met je persoonlijke situatie. Heb jij daar
nú tijd voor en ben je mentaal en fysiek fit genoeg om de activiteiten te gaan uitvoeren?
Misschien moet er dan eerst aandacht aan iets anders besteed worden. Proberen een
probleem op te lossen of eerst uit te rusten. Studeren vraagt wel een helder hoofd.
4. Tot slot de vierde vraag, die gaat over motivatie. Wil je deze studietaken nu gaan uitvoeren?
Vind je het bijvoorbeeld interessant of leuk om een onderwerp voor je paper te kiezen?
Misschien dat niet, maar vind je het wel belangrijk genoeg om het doen. Of voelt het vooral als
een verplichting?
Dus wat is het advies? Als je merkt dat het studeren niet lukt, pak dan deze vier vragen erbij,
onderzoek waar het mee te maken kan hebben en ga daarmee aan de slag. Misschien vind je niet
elke studietaak superleuk maar als je weet wat te doen en dat je dat op ook zich ook wel kunt, dan
is de drempel alvast een stuk lager om te starten met studeren. Een uitsteller? Misschien niet dus!
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TIP! Oefen individueel of met een gesprekspartner
Denk aan een situatie waarin je iets zou willen doen, maar het niet doet of er niet eens aan
begint. Gebruik de vier vragen om helder te krijgen wat er aan de hand is. De juiste ‘diagnose’
helpt je om meer grip te krijgen op de situatie en brengt je wellicht een stap dichterbij de
oplossing.
•

Waar hangt het op? Op het 1) wat; 2) hoe; 3) kunnen; of 4) willen?

•

Wat wordt je volgende stap?

Als je deze opdracht individueel doet, kan het geen kwaad om de antwoorden voor jezelf uit
te schrijven. Als je de opdracht met een vriend(in), studiegenoot of familielid doet, is het leuk
om elkaar te interviewen. In beide gevallen is het belangrijk dat je goed doorvraagt en jezelf
of de ander uitdaagt om de antwoorden zo concreet mogelijk te maken. Een ja of nee is niet
genoeg!
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2. Wat heb ik nodig om een goede planning te
maken?

Je zou in deze coronatijd kunnen denken dat het geen probleem is om je
studietaken uit te voeren. Je hebt er tenslotte voldoende tijd voor, omdat veel
andere activiteiten niet doorgaan. Maar hoewel tijd een belangrijk aspect van
plannen is, is dat zeker niet het enige dat van belang is als je planmatig wilt
studeren.

Plannen is meer dan deadlines in je agenda zetten
Veel studenten denken dat hun planning klaar is als ze de deadline van een opdracht of toets in
hun agenda zetten. Maar dan heb je nog niet vastgesteld wát je moet doen en hóe je dat gaat
aanpakken, terwijl het belangrijk is om juist dat zo precies mogelijk te weten. Een planning is
namelijk een overzicht van de (studie-)activiteiten waarmee je een doel kunt realiseren en dat laat
zien wanneer je wat wilt gaan doen. Het doel en de deadline vaststellen is dus nog maar het begin
van het maken van een planning.
Welke studieactiviteiten moet je doen?
Probeer in beeld te krijgen welke studieactiviteiten je moet uitvoeren om een opdracht tot een
goed eind te brengen. Wat moet je bijvoorbeeld doen om een goede paper te kunnen schrijven?
Hoe bereid je dat tentamen goed voor en wat komt er allemaal kijken bij een bacheloronderzoek?
Probeer de antwoorden te vertalen naar een to-do list of stappenplan. Hoe preciezer je dit doet,
hoe makkelijker het zal zijn om het studeren te starten en vol te houden.
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Denk na over wat studeren inhoudt
Denk zelf na of zoek informatie over wat studeren eigenlijk is. Weet je hoe je efficiënt teksten kunt
lezen en bestuderen? En wanneer je kunt kiezen voor het samenvatten of schematiseren van
studiestof? Achterhaal welke verschillende fasen onderzoek doen kent en welke kleine stappen je
daarin kunt onderscheiden. Soms wordt dit uitgelegd in studiemateriaal en kun je daar zelf meer
over lezen. Maar misschien is het nodig om het aan een docent te vragen of om hier een cursus
over te volgen.
Uitstelgedrag?
Merk je dat je uitstelgedrag vertoont? Vraag jezelf dan af of je eigenlijk wel weet wat je nu zou
moeten doen? Of heb je dat nog niet bedacht of daar een te vaag idee over? Als dat niet duidelijk
is, ga dat dan als eerste uitzoeken. Of lees het hoofdstuk hiervoor over Uitstelgedrag nog een keer.

Een globale planning of weekplanning?
Plannen begint met het kennen van deadlines en het formuleren van je doelen. Vervolgens maak
een overzicht van de activiteiten waarmee je het doel kunt bereiken. Dan probeer je in te schatten
hoeveel tijd de uitvoering daarvan zal kosten en hoeveel tijd je eigenlijk hebt. Als je voldoende tijd
hebt voor wat je moet doen, kun je vastleggen wat je wanneer wilt gaan doen. Als je te weinig tijd
hebt, dan zul je eerst moeten kiezen wat je wel of niet gaat doen en maak je pas daarna de
planning. Op deze manier is de kans dat je je aan een planning kunt houden een stuk groter.
Soms maak je een globale planning voor een langere periode en op een ander moment een
precieze voor een korte periode. Bijvoorbeeld een globale planning voor een onderwijsperiode
van 10 weken, waarin je vastlegt wat je weekdoelen zijn. Daarnaast kun je een concrete
weekplanning maken, waarin je de studieactiviteiten voor een bepaalde week op een rijtje zet,
zodat je weet wat je nodig hebt om je weekdoel te halen.

Aan de slag met een weekplanning
Gebruik bij het maken van een weekplanning vooral een vorm die werkt voor jou. Ook op het
internet zijn er veel voorbeelden te vinden. Als je onderstaande tips ter harte neemt, kom je al een
heel eind.


Kijk hoeveel uur je beschikbaar hebt voor je studie
Bepaal wat een realistisch aantal uren is om in te plannen voor je studie de komende week.
Splits de beschikbare uren eventueel op in contacturen en zelfstudie. Streep hierbij rigoureus
de tijd weg waarvan je weet dat je dan toch niet studeert, omdat je andere afspraken hebt of
omdat je die dag al genoeg uren aan je studie besteedt.
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Maak een activiteitenplan
Maak per vak een activiteitenplan, voor zover dat mogelijk is op grond van de informatie die
je hebt. Je geeft daarin weer hoe je dit vak zou willen aanpakken de komende week. Het kan
handig zijn om eerst een overzicht te maken van alle vakken die je op dat moment volgt, met
daarin de tentameneisen, de stof en de leerdoelen. Dit helpt bij het kiezen van de juiste
activiteiten.



Probeer in te schatten hoeveel tijd je nodig hebt
Maak een schatting van de tijd die je denkt nodig te hebben om de verschillende activiteiten
uit te voeren. Plan ook wat reservetijd voor onvoorziene gebeurtenissen. We raden je aan om
2 dagdelen vrij te houden, zodat je activiteiten kunt doorschuiven als je uitloopt of niet aan
studeren toekomt. Op die manier voorkom je dat uitstel afstel wordt.



Vergelijk de beschikbare tijd en de benodigde tijd
Als je niet voldoende tijd hebt voor alles wat je hebt ingepland, neem dan maatregelen. Kies
er bijvoorbeeld voor om je activiteitenplan aan te passen, of maak meer tijd beschikbaar door
ander activiteiten te schrappen of verplaatsen.



Orden je activiteiten en plan ze in
Ga na hoe je activiteiten wilt ordenen of clusteren. Veel studenten vinden het fijn om per dag
de activiteiten of taken te plannen, met een schatting van de benodigde tijd, maar houden er
niet van om voor elke dag exact in te plannen wat ze op welk moment gaan doen. Ook kan het
onprettig zijn om te veel verschillende vakken op een dag te doen. Bedenk welke manier van
plannen bij jou past en zoek een template (op het internet) dat jou voldoende houvast en
overzicht geeft.



Blik vooruit
Bekijk je weekplanning en bedenk wat er mis zou kunnen gaan op de momenten dat je wilt
studeren. Bedenk steeds twee mogelijke oplossingen.
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3. Hoe haal ik meer uit mijn online colleges?

Vanuit huis college volgen kan fijn zijn, omdat je meer vrijheid hebt om je eigen
tijd in te delen. Maar erg motiverend is het meestal niet. Tijdens de colleges zit je
alleen achter je laptop in plaats van met je medestudenten in een collegezaal. In
de pauze kun je even thee of koffie halen, maar meer ook niet. Even scrollen en
dan weer door met het tweede deel van het college. De meeste andere studenten
hebben hun camera uit, dus dat heb jij ook maar gedaan. Luidruchtige
huisgenoten of rommel om je heen helpen ook niet bepaald mee. Op deze manier
kan studeren knap lastig worden.

Focus en concentratie
De meeste opleidingen nemen tijdens de coronacrisis hun colleges op. Het volgen van opgenomen
colleges vereist andere vaardigheden dan een fysiek college. Zo heb je thuis waarschijnlijk meer
afleiding dan in de collegezaal. Denk maar aan huisgenoten of familieleden die geluid maken of
op een andere manier voor afleiding zorgen. Maar ook de afwas die nog gedaan moet worden, of
de verleiding om series te gaan kijken. Je omgeving is heel bepalend voor je studiemodus. En een
collegezaal nodigt nu eenmaal meer uit tot actieve deelname dan je slaapkamer of de eettafel.
Tips voor het vinden van focus:


Zorg ervoor dat je je kamer of werkplek zo inricht dat deze uitnodigt tot leren. Het kan al
helpen om je bureau leeg te maken, deze wellicht op een andere plek te zetten en een
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notitieblok neer te leggen. Op die manier creëer je als het ware een leeromgeving voor jezelf.


Check of je voldoende licht hebt (buitenlicht heeft de voorkeur) en of de ruimte voldoende
geventileerd is. Een gebrek aan licht en zuurstof maakt dat er energie verloren gaat, en die
heb je nou juist nodig om je te concentreren.



Je kunt meestal zelf bepalen wanneer je het college bekijkt. Ben je een uitsteller of heb je
moeite om jezelf te motiveren het college te bekijken? Dan kan het helpen om dezelfde tijden
voor de colleges aan te houden als die in de studiehandleiding staan. Zijn er geen tijden
aangegeven, dan doe je er goed aan om op vaste momenten je colleges te bekijken en aan
een vak te werken. Het creëren van vaste gewoontes helpt om structuur in je dag en je week
te houden. Ze zeggen niet voor niets: Motivation is what gets you started, habit is what keeps you
going!



Het helpt om fysiek actief te worden als je je wilt concentreren. Probeer daarom voor (en na)
het college even naar buiten te gaan. Loop een rondje of pak de fiets, alsof je naar het Utrecht
Science Park of de binnenstad gaat. Op die manier bouw je als het ware een warming up (actief
worden) of cooling down (verwerkingstijd) in tussen de verschillende activiteiten.

Actief hoorcollege volgen
Een online college bekijk je op een andere manier dan je favoriete Netflix-serie. Maar naast dat dit
lastig kan zijn, kunnen opgenomen colleges juist ook kansen bieden. Zo heb je de mogelijkheid om
de video te pauzeren en om iets nog een keer te bekijken. Maak hier gebruik van.
Tips om erbij te blijven tijdens een hoorcollege:


Als je het lastig vindt om de hele tijd geconcentreerd te blijven tijdens het volgen van een
college, kun je een timer zetten en het college in stukjes bekijken. Tot de timer af gaat (denk
aan ongeveer 25 minuten of minder als je denk dat het nodig is) richt je je aandacht alleen op
het college. Sluit andere vensters in je browser en leg je mobiele telefoon het liefst in een
andere ruimte.



Actief aantekeningen maken bij het college kan ook helpen. Veel studenten vinden het juist in
deze tijd fijn om aantekeningen met de hand te maken. Dat geeft een andere dynamiek dan
voortdurend naar je beeldscherm kijken en typen. Let er bij het maken van aantekeningen wel
op dat je niet letterlijk alles opschrijft wat de docent zegt. Probeer alleen de hoofdpunten eruit
te halen.



Probeer je de hele tijd af te vragen: “Begrijp ik wat de docent vertelt?”. Op het moment dat je
het niet meer volgt, kun je teruggaan naar het moment dat je het nog wel begreep. Is het nog
steeds onduidelijk voor je? Pauzeer het college dan en schrijf je vraag op. Daar kun je later een
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antwoord op zoeken. Bijvoorbeeld door die te bespreken met studiegenoten, via een forum
op Blackboard of via MS Teams aan de docent. Zorg er dus voor dat je bijhoudt of je de stof in
de colleges begrijpt.


Bereid je college na, door 10-15 minuten je aantekeningen door te nemen en voor jezelf te
markeren waar de docent uitvoerig bij stil stond (is extra belangrijk) en wat je nog niet
helemaal begreep. Bedenk op basis daarvan wat je nog moet opzoeken of navragen en hoe je
dat gaat aanpakken. Plan deze volgende stap in!

Actief werkcolleges volgen
Het doel van werkcolleges is het verdiepen en toepassen van kennis en vaardigheden in kleinere
groepen, waarbij de onderlinge interactie tussen studenten heel belangrijk is. Tijdens werkcolleges
oefen je met de stof die behandeld is in het hoorcollege. Dat oefenen kan heel verschillend zijn.
Soms moet je debatteren of discussiëren. Andere keren moet je opgaven maken of formules
toepassen.
Het leren gebeurt niet alleen tijdens het college, maar vaak ook tijdens de informele momenten.
Denk maar aan de gesprekken die je tijdens de pauzes bij de koffieautomaat en na afloop met je
medestudenten hebt. Of momenten dat je even blijft hangen om iets aan je docent te vragen.
Informeel leren is heel belangrijk, maar gebeurt online minder spontaan. Gelukkig zijn er steeds
meer opleidingen die hier rekening mee houden. Dan wordt er bijvoorbeeld een coffee corner in
MS Teams aangemaakt waar je tijdens de pauze met medestudenten kunt kletsen.
Tips om aangehaakt te blijven bij de cursus en je medestudenten:


Omdat je nu na het werkcollege direct thuis bent, ga je niet zo snel iets met medestudenten
doen. Denk er eens aan om na het werkcollege na te praten of ga samen een spelletjes doen
(tip: Boardgamearena). Dit is gezellig én verlaagt de drempel om aan te kloppen bij anderen
als je ergens niet helemaal uitkomt.



Zet je camera aan! Als je je ervan bewust bent dat anderen je kunnen zien, ben je minder
geneigd om onderuit te zakken of andere dingen te doen.



Net als bij de hoorcolleges geldt dat je actief moet blijven tijdens het werkcollege. Zorg er dus
voor dat je bijblijft met de opgaven en meedoet aan de discussies. Door actief mee te doen
denk je dieper na over de stof. Hierdoor maak je je de inhoud van een vak echt eigen, waardoor
je dingen beter kunt begrijpen en onthouden.



Wees niet bang om van je te laten horen. Het gaat er niet om dat je het juiste antwoord geeft
of dat je gelijk hebt, maar dat je er iets van leert. Daarom is het ook hier weer belangrijk om
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voor jezelf bij te houden of je argumenten (of opgaven) tijdens het werkcollege begrijpt.


Stel je vragen via de chat of overleg in de pauze met andere studenten. Op deze manier ben
je in principe al aan het leren voor het tentamen of je aan het voorbereiden op het schrijven
van een paper.

Kortom: leun niet achterover als je hoor- en werkcolleges volgt, maar doe actief mee!
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4. Wat zijn zinvolle zelfstudieactiviteiten?

Zelfstudie gaat verder dan je boek openslaan en maar gewoon beginnen.
Afhankelijk van het vak en de stof worden er verschillende leeractiviteiten van je
gevraagd. In dit hoofdstuk lees je handige zelfstudietips, en gaan we dieper in op
het ‘leren door schematiseren’ via mind mapping of het maken van een matrix.

Stel het type leerdoel vast
Begin een nieuw blok door de cursushandleiding door te lezen. Naast de samenvatting van de
inhoud en de deadlines, moet je goed kijken naar de leerdoelen. Deze bevatten informatie over
wat er getoetst wordt, en dus wat jij moet weten, kunnen of begrijpen na de cursus. Leerdoelen
kun je meestal categoriseren aan de hand van Bloom’s taxonomie (zie figuur 1). Als er geen
duidelijke leerdoelen in de cursushandleiding staan, aarzel niet en vraag je docent hiernaar!

Figuur 1. Bloom’s taxonomie - Van lagere orde tot hogere orde denken.
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Als het doel van een vak vooral is dat je kennis opdoet, dan verwachten docenten dat je de
geleerde stof kunt reproduceren zonder zelf een wezenlijke toevoeging te doen. Vaak betreft dit
niveau 1 cursussen. Is het doel echter dat je bepaalde fenomenen leert begrijpen, dan wordt er
van je verwacht dat je inzicht hebt in de stof en je de informatie in je eigen woorden kunt uitleggen.
Toepassen houdt juist in dat je je kennis kunt gebruiken om een (nieuw) probleem op te lossen,
en analyseren betekent dat je kunt onderzoeken, ontleden, interpreteren, hervormen én
informatie kritisch kunt beoordelen.

Verspreid je zelfstudietijd
Zorg ervoor dat je je zelfstudietijd verspreidt over de onderwijsperiode. Als je dit niet doet, moet
je in één keer alle stof verwerken voor het tentamen en is het lastiger om colleges te volgen en
opdrachten uit te voeren. Zorg er dus voor dat je de stof al eens hebt bekeken voorafgaand aan
een hoor- of werkcollege (‘oriënterend doornemen’): waar gaat het over, wat wordt er van mij
verwacht? Tijdens een college maak je aantekeningen en let je extra op de slides waar een docent
lang bij stilstaat. Na een college bepaal je waar de gaten in je kennis of kunde nog zitten: welke
paragrafen moet je nog grondig bestuderen, of welke oefeningen moet je maken of doorlopen?

Onderscheid hoofd- en bijzaken door vraaggericht lezen
Veel studenten vinden het lastig om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Ze merken
dan bij tentamens dat ze te veel of te weinig hebben bestudeerd. Met vraaggericht lezen kun je dit
voorkomen. Stel jezelf voordat je gaat lezen eerst de vraag: met welk doel (leerdoel) lees ik deze
tekst? Naar wat voor soort informatie ben ik op zoek? Als je begint met lezen, bekijk je eerst de
titel, subkopjes en eventuele afbeeldingen of tabellen. Wat is het onderwerp van de tekst? Wat
weet ik hier al van? Op die manier ga je op zoek naar de onderdelen die voor jou van belang zijn,
omdat ze bijvoorbeeld behandeld zijn in het hoorcollege. Als je werkt vanuit een doel, zul je
merken dat je informatie beter kunt begrijpen en onthouden.
Actief studeren betekent niet alleen dat je vraaggericht leest, maar ook dat je de stof eigen maakt
door het opnieuw te structureren en verbanden te leggen. Veel studenten gebruiken echter
‘passieve’ leeractiviteiten zoals markeren, herlezen en samenvatten. Het gevaar is dan dat je gaat
leren op herkenning. Als je tijdens het studeren voor de toets bijvoorbeeld een gemarkeerde
passage tegenkomt, denk je dat je het weet. Wanneer je echter zelf een antwoord op een
tentamenvraag over de gemarkeerde inhoud moet produceren, kom je erachter dat dat niet lukt.
Je weet misschien nog hoe de pagina eruitzag, maar kunt je niet meer herinneren wat je precies
had gehighlight en waarom.
Probeer daarom eens te studeren met deze actieve leeractiviteiten:
1. Als het doel is dat je iets kunt onthouden, zoals namen van ziektes, medicijnen, of personen,
dan kunnen flitskaartjes (flashcards) heel goed werken. Ook online kun je flitskaartjes maken
en jezelf zo effectief overhoren.
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2. Als het doel is dat je relaties tussen bepaalde fenomenen, principes of gebeurtenissen begrijpt,
bijvoorbeeld bij geschiedenis of rechten, dan werkt het goed om met mind maps of concept
maps te werken.
3. Voor het toepassen of het analyseren van kennis kun je het beste werken met schema’s:
bijvoorbeeld een argumentatieschema of een matrixschema.
Lees in de volgende paragraaf meer over mind mapping en matrixschema’s.

Leren door schematiseren
Mind mapping
Mind mapping is een denktool: je bent bezig met het maken van een “wegenkaart” van wat er in
je hoofd gebeurt als je de inhoud van een vak bestudeert. Het helpt je om de stof te
herstructureren en verbanden te leggen. Mind mapping sluit aan op wat het brein graag doet:
associatief denken. Je kunt deze methode niet alleen gebruiken voor het verwerken van studiestof,
maar ook voor het krijgen van een overzicht over de inhoud die je moet verwerken voor de cursus
of voor het maken van aantekeningen tijdens het hoorcollege.
Hoe doe je dat, een mind map maken? Kijk bijvoorbeeld dit filmpje op Youtube of lees deze tips
over mind maps maken. Het is iets dat je moet leren, dus begin gewoon en ga oefenen! Het gaat
er niet om dat de mind map er mooi uitziet. Neem de tijd, laat je brein de vrije loop, en zie het als
een middel om je te helpen bij het zelfstandig studeren. Er zijn op het Internet ook gratis mind
mapping toolkits die je kunnen helpen bij het leren van deze techniek.

Na het maken van een mind map ben je al heel ver: je hebt de stof op een actieve manier verwerkt
en moet vooral oefenen en controleren of je het snapt voor het tentamen. Leg de mind map
bijvoorbeeld uit aan een studiegenoot.
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Matrix
Soms werken andere schema’s beter als middel om je stof te verwerken. Een matrix is een fijn
hulpmiddel als je onderdelen, bijvoorbeeld ziektes of stoornissen, op basis van overeenkomstige
kenmerken moet kunnen vergelijken (denk aan definitie, symptomen of klachten, diagnose,
behandeling). Het verwerken van de verschillende deelhoofdstukken in één matrix helpt je om de
aspecten, bijvoorbeeld ziektes, goed te kunnen onderscheiden en vergelijken.
A

B

C

D

aspect A
aspect B
aspect C
Daarnaast heb je labelschema’s, argumentatieschema’s, en stroom- of procedure schema’s.
Sommige schema’s zullen voor jouw studie vaker nuttig zijn. Zo zullen rechtenstudenten vaker een
procedureschema nodig hebben om juridische processen in kaart te brengen. En een student
filosofie of geschiedenis zal wellicht vaker een argumentatieschema gebruiken. Kijk naar de
leerdoelen en het soort informatie dat er in een vak centraal staat, om te bepalen welk schema
jou helpt om de inhoud te leren beheersen.

Tot slot: Gebruik je docent
Bij online onderwijs heb je vaak minder contact met je docent en met je medestudenten, of in
ieder geval voelt het zo. Dit maakt het juist belangrijk om vragen te stellen over de leerstof, de
toetsing, of over de planning en verwachtingen. Sommige docenten zijn vaak al online voordat het
hoorcollege of de werkgroep begint. Soms specifiek voor het beantwoorden van jouw vragen.
Maak hier gebruik van: denk niet dat je vraag misschien wel ‘stom’ of ‘dom’ is. Als iets voor jou
onduidelijk is, zal dat voor anderen ook gelden.
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5. Hoe bereid ik me voor op een (online)
tentamen?

De meeste tentamens worden nu niet op locatie afgenomen. Dit betekent voor
docenten dat zij tentamens moeten aanpassen of zelfs nieuwe tentamens moeten
maken. Voor docenten natuurlijk een hele klus, maar als student is het ook even
wennen. Hieronder vind je een aantal tips die van pas kunnen komen bij het
voorbereiden van een tentamen.


Check de leerdoelen

Een probleem waar je als student tegenaan kunt lopen, is dat het niet duidelijk is wat er precies
van je verwacht wordt. In dat geval raden we je aan de leerdoelen van het vak te raadplegen. Die
vind je meestal in de cursushandleiding. Leerdoelen geven informatie over wat je aan het eind van
de cursus zou moeten kunnen doen met wat je hebt geleerd en wat voor soort tentamenvragen
je kunt verwachten (zie ook hoofdstuk 4).


Ga na hoe het tentamen er ongeveer uitziet

Kijk in de cursushandleiding/op Blackboard of vraag een medestudent of er al informatie is over
het tentamen. Zo is het handig als je weet hoeveel meerkeuzevragen en hoeveel open vragen je
kunt verwachten. Met deze informatie kun je je gerichter voorbereiden op het tentamen.
Ook kun je je docent of de cursuscoördinator vragen of diegene iets kan zeggen over het soort
vragen dat er gesteld zal worden. Als je geluk hebt, wordt er een aantal voorbeeldvragen in de
cursus behandeld of via Blackboard beschikbaar gesteld. Hier kun je heel veel aan hebben, zelf als
er maar één voorbeeldvraag is. Wanneer je de vraag goed analyseert, krijg je een beeld van het
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niveau waarop je de stof moet beheersen en kun je alvast kijken welke aanpak past bij dit soort
vragen.


Maak een planning

Werk vanuit een overzicht. De volgende stappen kunnen daarbij helpen:
1. Bepaal waar je je op moet focussen in de voorbereiding op je toets. Hoe moet je de stof
beheersen (leerdoelen, proeftentamen, cues die docenten hebben gegeven)? Kun je hoofd- en
bijzaken onderscheiden? Zo niet, pak dan de cursushandleiding en je hoorcollege
aantekeningen er nog eens bij.
2. Zet de thema’s/onderwerpen die je goed beheerst op een rij.
3. Maak een lijst van thema’s/onderwerpen die je nog niet goed genoeg beheerst.
4. Bepaal hoe je je prioriteiten stelt. Daarvoor zou je de onderstaande tabel kunnen gebruiken:

Prioriteit

Thema/

Beheersingsniveau

Aanpak

nummer

onderwerp

(goed–redelijk–

(hoe leren/oefenen)

onvoldoende)
1
2
3
4
5
6

5. Maak op basis van de tabel een eigen tijd-/studeerplanning. Werk daarbij van achter (dag voor
de toets) naar voren (moment dat je start met leren voor de toets).


Test jezelf en je studiegenoten

Wil je oefenen met open vragen? Het helpt om vooraf een klein schema te maken met hoe je de
vraag gaat beantwoorden. Maak het schema, check of alle onderdelen uit de vraag terugkomen in
het schema en begin dan pas met het opschrijven van het antwoord.
Ten slotte kun je medestudenten optrommelen om samen meer voorbeeldvragen te verzinnen en
elkaar te overhoren. Naast dat dit een goede manier van studeren is, is het ook nog eens gezellig
om samen te studeren. Wel zo fijn in deze tijd.
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6. Hoe zorg ik ervoor dat de samenwerking bij
groepsopdrachten beter verloopt?

Tijdens je studie zul je regelmatig samen met anderen aan een opdracht of project
moeten werken. Misschien wel vaker dan je zou willen. Het werken in
teamverband kan best een uitdaging zijn. Een veelvoorkomende klacht is dat
groepswerk meer tijd kost dan het werken aan een individuele opdracht.
Allereerst is het lastiger te organiseren, omdat je verschillende agenda’s op elkaar
af moet stemmen. Daarnaast moeten taken en workload op een eerlijke manier
worden verdeeld. En dan wordt in de loop van het proces vaak ook zichtbaar dat
de verwachtingen, wensen, vaardigheden en het commitment van de
groepsleden nogal uiteen kunnen lopen. In dit hoofdstuk lees je waarom
samenwerken belangrijk is, en hoe je dat op een effectieve manier doet.

Waarom we moeten (blijven) samenwerken
Het opzetten van goede groepsprojecten is ook voor docenten een uitdaging, vooral online. De
vraag is dan ook: Waarom doen we het dan? Een voor de hand liggend antwoord is dat het
samenwerken met medestudenten je voorbereidt op je leven als professional of onderzoeker. Het
kunnen werken in een team is een belangrijke vaardigheid voor op de werkvloer. En omdat dit in
de toekomst waarschijnlijk vaker online zal gebeuren, kunnen we de situatie waarin we nu zitten
benutten om ervan leren.
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Onderzoek naar samenwerkend leren laat zien dat je – onder de juiste omstandigheden – veel
kunt leren van werken in teamverband. Samenwerkend leren:
•

vergroot motivatie en interesse in het onderwerp;

•

creëert een omgeving waarin sociale en interculturele vaardigheden zich kunnen ontwikkelen;

•

versterkt vaardigheden zoals probleemidentificatie, interpersoonlijke communicatie en
projectmanagement;
bevordert interactie tussen studenten onderling.

•

Met name het bevorderen van interactie is belangrijker dan ooit in een tijd dat je elkaar niet op de
campus treft. UU-studenten gaven in een enquête 1 aan dat het gebrek aan interactie met
medestudenten een van de grootste nadelen van afstandsonderwijs is. Het samenwerken aan een
project kan een uitstekende manier zijn om je verbonden te voelen met studiegenoten en de
opleiding. Wellicht kun je op termijn zelfs weer een afspraak maken met elkaar om bij iemand
thuis aan een opdracht te werken.

Tips voor effectieve samenwerking op afstand
Hieronder vind je een aantal concrete en praktische tips die je kunt gebruiken om het
samenwerken op afstand soepeler te laten verlopen.


Ken jezelf en de ander
Samenwerken is efficiënter en leuker als je je groepsleden kent. Plan voor de eerste
vergadering eenvoudige en concrete taken, zodat je de kans krijgt om elkaar te leren kennen
zonder al te veel druk. Start eventueel met een energizer of een aantal leuke vragen, zodat je
echt iets over de ander te weten komt en je een gezellige start hebt met elkaar. Spreek
regelmatig af en plan tijd in voor informele momenten. Op die manier bouw je een
groepsrelatie op en zijn mensen meer gecommitteerd aan het project en elkaar. Als je elkaar
kent, verloopt de communicatie soepeler en trekken mensen tijdig aan de bel als er iets niet
lukt. Een goede relatie bevordert niet alleen het werkplezier, maar komt ook de kwaliteit van
het resultaat ten goede.



Kies een communicatieplatform waar iedereen mee uit de voeten kan
Eén plek voor live overleg en een plek waar je documenten kunt opslaan, bewerken en delen.
Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als wat je voor colleges gebruikt. Overleg je liever via Skype of
WhatsApp in plaats van Teams? Doe dat dan.

1

De Boer, M., Boer, I., Brasileiro, I., Hagemeijer, R. & Prins, F. (2020). Eindrapportage periode 4: De beleving en

waardering van studenten voor ‘onderwijs op afstand’ aan de Universiteit Utrecht. Utrecht: Onderwijsadvies &
Training, Universiteit Utrecht.
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Maak een planning
Wees proactief en bepaal in een vroeg stadium welke projectactiviteiten moeten worden
uitgevoerd, in welke volgorde en wanneer. Neem de deadline daarbij als vertrekpunt en werk
als het ware van achter naar voren.



(Ver)deel de taken
Afhankelijk van de omvang van de opdracht en de groepsgrootte kun je overwegen om elke
taak aan twee leden toe te wijzen. Op die manier deel je steeds de verantwoordelijkheid en
kun je elkaar helpen op gang te komen en blijven. Met kleine groepjes ben je bovendien
flexibeler. Zo kun je ervoor kiezen om niet achter Teams te gaan zitten, maar elkaar wandelend
te bellen of zelfs op locatie te treffen. Zo houd je het leuk en dynamisch.



Houd contact en overzicht.
Houd wel contact met de rest van de groep en plan regelmatig vergaderingen waar iedereen
aan deelneemt. Ontmoet elkaar bij voorkeur wekelijks op een vast moment, waarop iedereen
zijn vorderingen presenteert. Zou kun je alle projectleden betrokken houden bij het project en
bij elkaar.
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7. Hoe houd ik mijn publiek geboeid tijdens een
online presentatie?

Vrijwel alle presentaties vinden nu online plaats. Misschien een verademing,
omdat je nu niet voor een groep hoeft te staan. Het kan ook zijn dat je het juist
lastiger vindt, omdat je minder feeling hebt met het publiek, en moeilijker kunt
inschatten of je boodschap overkomt. Een ding is zeker: In de online wereld is je
publiek sneller afgeleid.

Het voorbereiden van je presentatie
Je kent ze vast wel. Van die oeverloze presentaties tijdens werkgroep bijeenkomsten. Als iemand
je na afloop zou vragen waar de presentatie nou precies over ging, blijft het stil. Hoe komt dat? En
wat kun je eraan doen? Het grootste probleem is de opvatting van de presentatieopdracht: Je moet
je publiek ‘iets’ vertellen over een onderwerp of onderzoek. Dat resulteert dan in een
voorgedragen versie van een geschreven artikel of een verhaal over alles wat er over een
onderwerp te weten valt. Gevolg: Je publiek haakt af, of kan je verhaal op z’n minst minder goed
volgen en onthouden. Onderstaande tips helpen je op weg bij het voorbereiden van je presentatie.


Formuleer een kernboodschap
Je kernboodschap is een specifieke uitspraak over een onderwerp, die je gebruikt als leidend
principe bij het ontwerpen van je presentatie.
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Een heldere kernboodschap is niet: “Ik ga iets vertellen over het hart”,
maar:
“Onderzoek toont aan dat het hart van langeafstandslopers tot 50% groter kan
zijn dan dat van iemand die niet traint.”
Een goede presentatie is dus een beargumenteerd antwoord op een vraag. Als je die vraag of
de kernboodschap te pakken hebt, zal je presentatie overtuigender en interessanter worden!
Vervolgens kun je dan gaan verklaren hoe dat komt.


Zorg voor een to-the-point structuur
Om te zorgen dat je publiek de kern onthoudt, zul je hier in je presentatie regelmatig naar
moeten verwijzen. Onderstaande vuistregel helpt je bij het selecteren en structureren van je
verhaal:



Betrek je publiek bij je verhaal
Een online presentatie voelt vaak veel meer als

“Wat zie je hier?”

eenrichtingsverkeer, omdat je je publiek niet (goed)
kunt zien. De aandacht voor en van je publiek is

“Wat zou er gebeuren als …”

daarom van cruciaal belang. Bedenk manieren om
mensen bij je verhaal te betrekken. Dit kun je op

“Stel je voor… Wat zou je doen?”

verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door een
pakkende opener te bedenken, waarin je je publiek

“Je kunt je voorstellen dat…”

een situatie voorlegt en hierover na laat denken.
Door je publiek regelmatig direct (met ‘je’) aan te spreken, houd je mensen scherp. Je kunt de
interactie opzoeken door het publiek input te laten geven via de chat, de microfoon of door hen
te laten stemmen. Denk daarbij wel goed na over de functie van je vraag, het soort antwoorden
dat je kunt verwachten en hoe je die gaat gebruiken in je verhaal. Je kunt er ook voor kiezen om
minder direct de interactie op te zoeken, door een retorische vraag te stellen of in te haken op een
gemeenschappelijke ervaring.
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Gebruik PowerPoint op een slimme manier
Zorg voor een dynamische, visueel aantrekkelijke

“Als je naar deze hond kijkt, zijn er

PowerPoint. Beperk de hoeveelheid tekst en laat je

waarschijnlijk een aantal dingen die je

PowerPoint als het ware als decor bij je verhaal

opvallen. Allereerst zie je dat hij… ”

fungeren. Leid je publiek als een gids in een
museum door de grafieken en afbeeldingen heen.

“Ik wil met name met jullie kijken naar

Op die manier richt je de aandacht en gebruik je de

de linker kolom. Wat je hier ziet is…”

PowerPoint als een instrument om je verhaal kracht
bij te zetten.


Wees zichtbaar als presentator
Je bent, als je een PowerPoint gebruikt, voor je publiek slechts een klein figuurtje onderin het
scherm, maar toch. Als je meer wil opvallen en professioneler over wil komen als presentator,
raden we een strakke, rustige achtergrond aan. Ook een (bij voorkeur) effen top in een
sprekende kleur doet het goed op een scherm. Het belangrijkste is natuurlijk dat je je er lekker
in voelt.

Het uitvoeren van je presentatie
Normaal gesproken kun je met je houding, ondersteunende gebaren, expressie en ruimtegebruik
je verhaal kracht bijzetten en je publiek geboeid houden. Nu moeten ze het vooral hebben van
wat ze hóren. Om de aandacht vast te houden moet je de middelen die je voor handen hebt
daarom heel bewust inzetten. Je stem is daarbij je belangrijkste instrument. De onderstaande tips
helpen je om je woorden te laten spreken:


Intonatie staat met stip op 1
Je gebruikt intonatie om betekenis te geven aan gesproken zinnen, waardoor het de luisteraar
minder moeite kost om de inhoud op te nemen. Een goede intonatie drukt expressie of
levendigheid uit, waardoor je de aandacht van de luisteraar weet vast te houden. Je kunt met
je stem de kernboodschap als het ware ‘uitlichten’, een punt maken, sfeer creëren en een
verhaal zo vertellen dat je publiek er helemaal in zit. Denk na welke boodschap of welk gevoel
je met je presentatie wilt overbrengen. Selecteer minstens 3 punten in je presentatie waar je
‘speelt’ met je intonatie.



Articuleer
Luisteren doe je niet alleen met je oren, maar ook met je ogen. Nu het publiek je gezicht niet
kan ‘lezen’, mag je wel wat nadrukkelijker articuleren. Je hoeft dit niet te overdrijven, maar door
woorden goed voorin je mond te plaatsen, klink je ‘dichterbij’ en hoef je niet per te harder te
praten. Dit is ook handig als je van nature een zacht stemgeluid hebt.
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Varieer in tempo
Het is niet per definitie zo dat je niet snel mag praten. Het is de kunst om af te wisselen in
tempo. Hierdoor wordt je presentatie dynamischer. Als je complexe materie onthult of een
kernuitspraak doet. is het handig om het tempo wat lager te leggen. Geef je daarna een
voorbeeld of behandel je informatie die gemakkelijk te begrijpen is, dan mag je wat sneller
spreken.



Laat regelmatig goed getimede stiltes vallen
Je publiek heeft tijd nodig om informatie te verwerken. Dus als jij doorratelt zonder enige
pauze, zal je boodschap niet meer tot mensen doordringen. Las daarom na het formuleren
van je kernboodschap, een belangrijk argument of een concluderende uitspraak een stilte in
van ongeveer 3 seconden. Plan deze stiltes en oefen ze. Als je dit beheerst geef je woorden
meer impact om kom je bovendien zelfverzekerder over.

Mooie tips, maar hoe kun je dit leren? Kijk of luister de kunst af bij andere goede sprekers. Ted
Talks, persconferenties, podcasts, televisiepresentatoren zijn een bron van inspiratie. Analyseer
fragmenten op basis van de voorgenoemde punten. Wat doet een spreker? Wat is het effect
hiervan op jou als luisteraar? En wat past bij jou? Vervolgens ga je hier zelf mee oefenen. Probeer
nieuwe dingen uit en neem jezelf op! Vaak heb je het idee dat je heel erg overdrijft, maar als je
opname bekijkt of beluistert blijkt in veel gevallen dat je er nog best een schepje bovenop kunt
doen. Hoe vaker je het oefent, hoe natuurlijker het gaat aanvoelen. En als je op dat punt bent
aanbeland, beheers je niet alleen de inhoud van je verhaal, maar ook je publiek.
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Over ons
Deze Thuisstudeer-gids is gemaakt door Angela Markenhof, Steven Raaijmakers, Esther Slot,
Ivana Brasileiro en Elma Zijderveld van Onderwijsadvies & Training (O&T). Je kunt als UUstudent terecht bij O&T om je academische vaardigheden naar een hoger niveau te tillen.
Bekijk hoe:

uu.nl/academischevaardigheden

Blijf op de hoogte:

Actuele cursussen en studietips in je inbox

We helpen je ook via:

Trainingen en cursussen

Webinars over thuis studeren

Online inloopspreekuur

Studietips
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