
Werkvorm uitdenken 
Vraag studenten een korte podcast te maken waarin ze de geleerde 

stof toepassen, bijvoorbeeld: 

• Reflectie op hun stage 

• Opinie bij een nieuwsbericht 

• Interview met een klasgenoot of expert 

• Bespreking van een aantal visies op het onderwerp 

 

Werkvorm opbouwen 
• Maak de opdracht helder 

• Beschrijf de stappen die de student moet nemen 

• Leg uit waarom deze werkvorm relevant is 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals feedback, een challenge of pre-

sentatiemoment. 

Kan het online? 
Uiteraard. Help je studenten hiervoor de juiste tools te gebruiken. Het 

kan met de dictafoon van de telefoon of de app Anchor. 

Relatie met leeruitkomst 
• Wat wil je oefenen met deze werkvorm? 

• Welke leerstappen wil je dat studenten zichtbaar maken? 

 

Binding & Motivatie 
• Mogen de studenten zelf een onderwerp kiezen? (autonomie) 

• Kunnen ze samenwerken met een klasgenoot (sociale    binding) 

 

Toetsing 
• Hoe is de feedback van docent en peers vorm gegeven? 

• Is de podcast een onderdeel van een portfolio? 
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Werkvorm uitdenken 
Een spel is een activerende werkvorm die veel energie geeft in de 

groep. Je kan zelf een spel maken of dit samen met studenten te doen. 

Een paar ideetjes: 

• Maak een kwartet van termen en concepten  

• Doe een (online) quiz 

• Maak een alternatief op Ganzenbord waarin een proces centraal 

staat 

• Doe memory in twee talen 

• Maak een escape room (of koop dit in) 

 

Werkvorm opbouwen 
• Kondig het spel aan als ‘beloning’ na een aantal lessen 

• Leg uit waarom deze werkvorm relevant is 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals zelfreflectie, of studenten het 

spel laten doorontwikkelen. 

Kan het online? 
Vaak wel. Er bestaan online escape rooms en een digitaal kwartet of 

quiz is zo gemaakt. Soms werkt het echter beter offline, durf daar kri-

tisch in te zijn. 

Relatie met leeruitkomst 
• Wat wil je oefenen met deze werkvorm? 

• Welke leerstappen wil je dat studenten zichtbaar maken? 

 

Binding & Motivatie 
• Zorg dat het spel eenvoudig is in de opzet (begrijpelijk) en met pittige 

opdrachten moet worden uitgevoerd (uitdaging) 

• Laat studenten samen spelen (sociale binding) 

• Is er een prijs mogelijk die de ‘eer’ van de klas of school verdedigd? 

(academische binding) 

 

Toetsing 
• Hoe is de feedback in het spel vorm gegeven? 

• Is meedoen belangrijker dan winnen (of juist niet)? 
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Werkvorm uitdenken 
Studenten ideeën, kennis en vaardigheden laten uitwisselen geeft 

energie en verlevendigd het leerproces. Je kan dit op verschillende ma-

nieren doen: 

• Gebruik ‘Coöperatieve Leerstrategieën’ van Kagan 

• Laat studenten elkaar interviewen 

• Inventariseer de expertises in de klas (ook vakoverstijgend) en 

nodig studenten uit hierover te vertellen 

• Geef tijd om met elkaar te praten over pittige stellingen 

 

Werkvorm opbouwen 
• Leg de kaders van het gesprek vooraf goed uit 

• Geef voldoende tijd en bewaak deze! 

• Leg uit waarom deze werkvorm relevant is 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals zelfreflectie, een verdiepend arti-

kel of het beschrijven van de eigen ‘quick wins’. 

Kan het online? 
Ja, dat kan! Gebruik break-out rooms om het gesprek te faciliteren.  

Relatie met leeruitkomst 
• Wat wil je oefenen met deze werkvorm? 

• Welke leerstappen wil je dat studenten zichtbaar maken? 

 

Binding & Motivatie 
• Zorg voor een veilige sfeer in de klas, denk na over de     inrichting 

van de ruimte. 

• Creëer de mogelijkheid voor de studenten om zelf het onderwerp 

van gesprek te bepalen (autonomie). 

 

Toetsing 
• Is er ruimte voor reflectie & feedback? 

• Is een directe link met de toets relevant? 
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Werkvorm uitdenken 
Het maken van een ontwerp is een belangrijke leeruitkomst. Daarnaast 

is ontwerpen leuk en geeft het energie: 

• Organiseer een brainstormsessie 

• Gebruik het Business Model Canvas & Design Thinking 

• Laat studenten een bestaand ontwerp ‘terugdenken’ naar de 

ontwerpstappen die erbij horen 

 

Werkvorm opbouwen 
• Zorg voor een gedegen theoretisch kader via literatuur, een e-

learning of (korte) hoorcolleges 

• Zorg voor een ijzersterke ontwerpvraag 

• Geef voldoende tijd en bewaak deze! 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals zelfreflectie, veel peerfeedback 

en tussentijdse testmomenten 

Kan het online? 
Ja, dat kan! Gebruik een online whiteboard zoals Miro of Lucidspark, 

maak een prikbord in Padlet of gebruik OneNote.  

Relatie met leeruitkomst 
• Wat wil je oefenen met deze werkvorm? 

• Welke ontwerpstappen wil je dat studenten toepassen? 

 

Binding & Motivatie 
• Zorg dat de kennis online beschikbaar is en dat de lessen gericht zijn 

op het ontwerpen zelf. 

• Onderzoek jouw rol als docent, ben je expert, coach,     procesbege-

leider? 

 

Toetsing 
• Is er ruimte voor reflectie & feedback op het proces? 

• Aan welke standaard moet het ontwerp voldoen? 
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Werkvorm uitdenken 
Rollenspellen zijn heel geschikt om een vaardigheid te oefenen of om 

met lastige situaties om te leren gaan: 

• Geef het rollenspel context met een casus 

• Vraag studenten thuis te oefenen met hun rol, eventueel met 

een voorbeeld erbij. 

• Oefen in kleine groepjes, allemaal tegelijk, in te klas  

• Vraag een groepje het gesprek voor de klas te doen 

 

Werkvorm opbouwen 
• Zorg voor een goede casus en voorbereidingsvragen 

• Creëer voldoende veiligheid in de groep 

• Leg uit waarom deze werkvorm relevant is 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals zelfreflectie,  peerfeedback en 

theorie 

Kan het online? 
Beter niet. In een virtual classroom kan je een rollenspel doen, maar 

het gevoel van veiligheid is daar niet groot. Gebruik liever een filmpje 

en discussieer hierover. 

Relatie met leeruitkomst 
• Wat wil je oefenen met deze werkvorm? 

• Welke vaardigheden wil je dat studenten toepassen? 

 

Binding & Motivatie 
• Richt het lokaal aantrekkelijk in voor een rollenspel en draag zo bij 

aan de veiligheid in de groep. 

• Onderzoek jouw rol, ben je docent, acteur, coach, procesbegelei-

der? 

 

Toetsing 
• Is er ruimte voor reflectie & feedback op het proces? 

• Mogen studenten het fout doen? 
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Werkvorm uitdenken 
Peerfeedback zorgt voor binding en verdiept het leerproces: 

• Vraag werkgroepjes elkaar regelmatig feedback te      geven 

• Organiseer snelle peerfeedback via www.Mentimeter.com  

• Oefen feedback geven in de les 

 

Werkvorm opbouwen 
• Leer studenten stap voor stap feedback geven 

• Maak (in het begin) gebruik van een rubric 

• Geef feedback op de peerfeedback 

• Gebruik een online tool uit de digitale leeromgeving 

• Leg uit waarom deze werkvorm relevant is 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals het ontsluiten van nieuwe kennis 

als de peerfeedback is gegeven 

Kan het online? 
Ja, dat kan! Gebruik FeedbackFruits, Turnitin of een break-out room 

om peerfeedback te organiseren. Het kan natuurlijk ook per mail, maar 

dat is niet altijd handig.  

Relatie met leeruitkomst 
• Wat wil je oefenen met deze werkvorm? 

• Welke vaardigheden wil je dat studenten toepassen? 

 

Binding & Motivatie 
• Zorg dat studenten begrijpen hoe ze online feedback moeten geven 

• Praat in de klas over de gegeven feedback en vraag studenten hier-

op te reflecteren 

 

Toetsing 
• Is peerfeedback geven en krijgen voorwaardelijk voor deelname aan 

de toets? 
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http://www.mentimeter.com
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Werkvorm uitdenken 
Een canvas of werkblad kan je gebruiken om een proces of stappen te 

visualiseren en verduidelijken: 

• Zet een aantal vragen in een tekstvak op een A3 

• Verbind de tekstvakken desgewenst met pijlen 

• Deel post-its uit, of laat studenten direct in het canvas schrijven 

• Begeleid de groepjes door rond te lopen en mee te denken 

 

Werkvorm opbouwen 
• Kader het onderwerp goed af, stel sterke vragen 

• Maak het mooi, neem even tijd voor de vormgeving 

• Leg uit waarom deze werkvorm relevant is 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals een casus of theorie in een e-

learning 

Kan het online? 
Ja, dat kan! Gebruik een online whiteboard zoals Miro of Lucidspark. 

Hou wel rekening met de leercurve en het aanmaken van accounts van 

(nieuwe) gebruikers. 

Relatie met leeruitkomst 
• Wat moet de uitwerking van het canvas opleveren? 

• Hoe geef je feedback? 

 

Binding & Motivatie 
• Stimuleer studenten te schrijven, dit maakt het leren zichtbaar voor 

iedereen en handig voor feedback 

• Laat de groepjes hun canvas presenteren in de les (sociale binding) 

 

Toetsing 
• Kan het canvas onderdeel zijn van de toets of van een portfolio? 
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Werkvorm uitdenken 
Een gastcollege kan uit diverse werkvormen bestaan. Het belangrijkste 

element is uiteraard de gast die je uitnodigt, maar ook de timing speelt 

een rol: 

• Aan het begin of einde van het programma 

• Als de materie taai wordt en een energizer nodig heeft 

• Vlak voor een belangrijke volgende (leer)stap 

 

Werkvorm opbouwen 
• Bereid de gastdocent goed voor, ga er niet zomaar van uit dat 

hij/zij weet wat hij doet 

• Ruim veel tijd in voor vragen, bereid dit voor met de studenten 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals informatie over het bedrijf en 

werk van de gastdocent delen met de klas 

Kan het online? 
Ja, dat kan! Experts vinden het vaak fijn online college te geven omdat 

het dan geen reistijd kost. Neem wel even de tijd om de gastdocent 

vooraf een spoedcursus ‘virtual classroom’ te geven. 

Relatie met leeruitkomst 
• Welk onderwerp van de gastdocent past bij de leeruitkomst? 

 

Binding & Motivatie 
• Verdeel de klas in duo’s, zorg dat ze vooraf een vraag bedenken en 

deze delen met jou. Laat ze de vraag (eventueel na goedkeuring) 

stellen aan de gastdocent (binding) 

 

Toetsing 
• Kan de betrokkenheid van de student tijdens het gastcollege onder-

deel zijn van een portfolio? 



Werkvorm uitdenken 
E-learning maakt tijd en plaats onafhankelijk leren mogelijk. Daarnaast 

kan het interactief worden vorm gegeven en kan je verschillende me-

dia combineren: 

• Gebruik het Leer Management Systeem om een e-learning te 

maken (of koop een tool in) 

• Maak een goed ontwerp en neem de tijd om de e-learning te 

ontwikkelen.  

 

Werkvorm opbouwen 
• Baken het onderwerp van de e-learning af 

• Gebruik veel filmpjes, afbeeldingen en podcasts 

• Leg uit waarom deze werkvorm relevant is 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals een casus of ontwerp opdracht 

Kan het online? 
Uiteraard. De uitdaging is juist de e-learning een plek te geven in het 

blended programma en niet te ‘vergeten’ in je werkvormen. 

Relatie met leeruitkomst 
• Welke kennis wil je overdragen? 

• Welke leerstappen wil je dat studenten maken? 

 

Binding & Motivatie 
• Maak het mooi en dynamisch, zodat het uitnodigend is om te star-

ten.  

• Als er een opdracht zit in de e-learning, verwerk deze dan nadrukke-

lijk in een klassikale werkvorm 

 

Toetsing 
• Welke kennis uit de e-learning wil je toetsen? 
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Werkvorm uitdenken 
Instructie is een korte hoorcollege bedoeld om voorkennis te activeren 

en deze te verdiepen. 

• Kort en krachtig, zorg dat de instructie echt iets toevoegt en niet 

alleen de les vult 

• Voorkom dat je huiswerk gaat herhalen, dit is saai en haalt de 

noodzaak weg het huiswerk te doen 

• Maak gebruik van storytelling 

 

Werkvorm opbouwen 
• Pak een onderwerp dat student lastig vinden 

• Geef ruimte om vragen te stellen 

• Betrek studenten bij jouw verhaal 

• Leg uit waarom deze werkvorm relevant is 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals een opdracht 

Kan het online? 
Ja, dat kan! Bijvoorbeeld door er een kennisclip of animatiefilmpje van 

te maken, zorg voor goed beeld en geluid! Live kan natuurlijk ook via 

Teams, Zoom, Whereby, Adobe Connect, Big Blue Button etc. 

Relatie met leeruitkomst 
• Welke kennis wil je overdragen? 

• Welke leerstappen wil je dat studenten maken? 

 

Binding & Motivatie 
• Vertel iets nieuws! (motivatie) 

 

 

Toetsing 
• Let op deze overtuiging: ‘Niet verteld is niet geleerd . . .’ moet je al-

les vertellen als docent, of zijn andere kennis-dragers (zoals een 

kennisclip of boek) ook goed? 
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Werkvorm uitdenken 
Een goede discussie zet je aan het denken. Het bedenken van argu-

menten voor en tegen helpt om perspectief te zien: 

• Gebruik de ‘Lagerhuis-formule’ voor structuur in de discussie 

• Gebruik de werkvorm van ‘Cross the Line’ voor een veilige start 

van een gesprek 

• Voer de discussie a-synchroon, in een online forum 

 

Werkvorm opbouwen 
• Maak duidelijk wat de etiquette is in een discussie 

• Baken het onderwerp en spreektijd goed af 

• Neem de tijd voor feedback 

• Leg uit waarom deze werkvorm relevant is 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er werkvormen 

aan te verbinden zoals peerfeedback of een mindmap 

Kan het online? 
Ja, dat kan! Maak gebruik van ‘afvaardiging’. Eerst laat ze in twee (of 

meer) teams de argumenten uitdenken. Daarna gaat de discussie tus-

sen de afgevaardigden van elk team.  

Relatie met leeruitkomst 
• Welke perspectieven wil je laten zien? 

• Welke leerstappen wil je dat studenten maken? 

 

Binding & Motivatie 
• Zorg voor veiligheid in de groep, kap de discussie af als grenzen niet 

worden gerespecteerd (sociale binding) 

• Geef de studenten de mogelijkheid hun eigen visie en argumenten te 

laten horen (autonomie) 

 

Toetsing 
• Wil je de inhoud van de discussie toetsen of de discussievaardigheid 

van de student? 
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Werkvorm uitdenken 
Bij de start van een project waarin studenten zelf met een idee moe-

ten komen is een brainstorm essentieel. Ook bij kleinere projecten zo-

als een lastige casus kan een brainstorm inzicht en energie geven: 

• Gebruik diverse brainstormtechnieken  

• Help studenten met creatief worden door het proces stap voor 

stap op te bouwen 

• Oefening baart kunst! 

 

Werkvorm opbouwen 
• Bedenk een sterke creatievraag om over te brainstomen 

• Leg uit waarom deze werkvorm relevant is 

• Geef de werkvorm een plek in het leerpad door er andere werk-

vormen aan te verbinden zoals een projectplan, ontwerp-

tekening of briefing 

Kan het online? 
Ja, dat kan! Gebruik een whiteboard zoals Miro of Lucidspark, maak 

een prikbord in Padlet of gebruik OneNote. Hou dezelfde stappen aan 

als offline. 

Relatie met leeruitkomst 
• Welke denkstappen wil je dat studenten maken? 

 

Binding & Motivatie 
• Zorg voor veiligheid in de groep, kap de brainstorm af als grenzen 

niet worden gerespecteerd (sociale binding) 

• Geef de tijd voor het kiezen en selecteren van de beste ideeën  

(autonomie) 

 

Toetsing 
• Koppel de creatievraag aan de toetsing 
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Werkvorm uitdenken 
De stage speelt een belangrijke rol in elke studie. Begeleiden van de 

student zorgt voor meer leerrendement en zelfreflectie. Dit kan op 

verschillende manieren: 

• Stagebezoek (met of zonder beoordeling) 

• Even bellen 

• Supervisie of intervisie in een groepje 

• Updates & feedback via een logboek 

 

Werkvorm opbouwen 
• Help studenten te leren door veel tijd uit te trekken voor het  

formuleren van persoonlijke leerdoelen 

• Geef duidelijk aan wat er van de student verwacht wordt  

• Zorg dat je beschikbaar bent voor korte ondersteuning  

• Vraag om goede verslaglegging door de student en geef hier 

feedback op 

 

Kan het online? 
Ja, dat kan! Live via een virtual classroom, via FeedbackFruits of ge-

woon even bellen. 

Relatie met leeruitkomst 
• De stage heeft haar eigen leeruitkomsten, zorg dat deze aan bod 

komen in de begeleiding 

 

Binding & Motivatie 
• Zorg voor veiligheid, individueel en in een groep. Spreek daarvoor 

een gedragscode af en leer studenten ik-boodschappen gebruiken. 

• Door beschikbaar te via mail of telefoon weet de student dat hij/zij 

jouw steun heeft en er niet alleen voor staat. 

 

Toetsing 
• Neem de stagebegeleiding en de verslaglegging daarvan mee in een 

portfolio voor de toets. 
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Werkvorm uitdenken 
De quiz is misschien wel de meest gebruikte werkvorm sinds Corona. 

Hoe hou je dit nog leuk en nuttig? 

• Laat studenten zelf quizvragen bedenken al voorbereiding op les 

of tentamentraining 

• Doe de quiz aan het einde van de les om te toetsen wat ze die les 

hebben geleerd/onthouden. Bespreek de quiz de volgende les na 

om voorkennis te activeren 

• Creëer een competitie element met leuke prijzen 

 

Werkvorm opbouwen 
• Wat is het doel van de quiz? Voorkennis activeren, studenten 

activeren, kennis verwerken of kennis toetsen? 

• Wil je studenten individueel of in groepjes laten werken? 

• Zorg voor sterke vragen en afleiders 

• Doe het niet te vaak . . .  

 

Kan het online? 
Uiteraard. Gebruik Kahoot, Socrative, Mentimeter, WooClap, Forms of 

een tool uit de eigen leeromgeving. 

Relatie met leeruitkomst 
• Een quiz is een kleine werkvorm, maar kan veel bijdragen aan de 

leeruitkomsten. Neem dit mee bij het ontwerpen van de quiz. 

 

Binding & Motivatie 
• Creëer een competitie element voor meer motivatie en betrokken-

heid. Dit kan per quiz of door de hele lessenreeks heen. 

 

Toetsing 
• Geef alle quizvragen vrij om flashcards van te maken of als oefening 

voor een tentamen 
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Werkvorm uitdenken 
De werkvorm zoeken past in diverse leertrajecten van onderzoek doen 

tot wereldoriëntatie. Juist door studenten zelf te laten ontdekken wat 

relevant is, blijft dit beter hangen. 

• Help studenten een duidelijke onderzoeksvraag te formuleren 

• Maak afspraken over de bronnen die gebruikt mogen worden 

• Betrek een bibliotheek bij de zoekopdracht 

 

Werkvorm opbouwen 
• Leer studenten hoe ze moeten zoeken. De eerste ’hit’ in Google 

is niet altijd de juiste. Neem hier de tijd voor. 

• Besteed veel aandacht aan de resultaten van de zoekopdrachten, 

wat kan je ermee en wat moet je nog verder uitzoeken? 

• Laat studenten hun zoekproces inzichtelijk maken 

 

Kan het online? 
Uiteraard. Gebruik zoekmachines zoals Google, maar ook zeker die van 

de bibliotheek. Vraag studenten hun ervaringen met het zoeken (niet 

de resultaten) te delen via een forum.  

Relatie met leeruitkomst 
• Effectief kunnen zoeken is een leeruitkomst an sich. 

• Check altijd of de juiste informatie is gevonden als hieraan een in-

houdelijke leeruitkomst is gekoppeld. 

 

Binding & Motivatie 
• Zorg voor autonomie door de zoekopdracht zo vrij mogelijk te    

houden. 

• Zorg voor genoeg zoek-vaardigheid door het voor te doen of hierin 

te trainen 

 

Toetsing 
• Maak de zoekopdracht en de reflectie daarop onderdeel van de 

toets. 
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