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De afdeling Huisvestingsontwikkeling is 
verantwoordelijk voor de realisatie en verdere 
ontwikkeling van UvA campussen. Een UvA-campus 
is een plek waar je graag wilt zijn, sfeervol met ruimte 
voor nieuwe ontmoetingen en innovaties, een kennis-
hotspot voor wetenschappelijk en praktisch onderwijs, 
onderzoek en ondernemerschap met aantrekkelijke 
voorzieningen en faciliteiten.  

Op het vlak van future learning delen we ervaringen en 
integreren we mogelijkheden voor ondewijsinnovatie in 
onze projecten. 

Elke UvA-campus heeft een eigen signatuur. Samen 
vormen de vier campussen Amsterdam Science Park, 
Roeterseiland, Universiteitskwartier en Amsterdam 
Medisch Centrum het kloppend hart van onderzoek en 
onderwijs aan de UvA.
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Inleiding 

Het bouwen van campussen vormt de primaire taak van 
de afdeling Huisvestingsontwikkeling van de Universiteit 
van Amsterdam. Drie van deze campusssen, Amsterdams 
Science Park, Roetereilandcampus en Universiteits-
kwartier zijn nog volop in ontwikkeling. Dat biedt 
niet alleen mogelijkheden om te bouwen voor huidige 
studenten en medewerkers, maar stelt ons ook voor 
de uitdaging om na te denken over het gebruik van de 
campussen in de toekomst. De gebouwen op die campus-
sen worden immers niet voor een paar jaar ontwikkeld 
maar zullen naar verwachting ook over 20, 30 of 50 jaar 
nog in gebruik zijn voor onderwijs en onderzoek.

Bij de ontwikkeling van de gebouwen op de campussen 
streven we maximaal flexibele indelingen van gebouwen 
na; gebouwen die kunnen meegroeien met de wensen 
van gebruikers in de toekomst, die veranderde opvat-
tingen over onderwijs kunnen faciliteren en zo kunnen 
bijdragen aan prettige en door studenten en medewerkers 
gewaardeerde leer- en onderzoeksomgevingen. 

Nadenken over het gebruik van campussen vereist dat 
we in een zo vroeg mogelijk stadium stilstaan bij moge-
lijkheden van huidig en mogelijk toekomstig gebruik van 
leeromgevingen. Ervaringen bij onderwijsinstellingen uit 
binnen- en buitenland delen we actief. Daarmee dragen 
we bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring op het 
vlak van ‘future learning’ binnen de Universiteit van 
Amsterdam.

Het onderzoek ‘Actief leren in een technologierijke 
onderwijsruimte’ van Jet Bierman laat voor het eerst - op 
basis van veldonderzoek - zien wat er nodig is om  
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succesvol onderwijsvernieuwing in technologierijke 
onderwijsruimtes toe te passen. Enerzijds zullen docen-
ten en beleidsmedewerkers binnen opleidingen en facul-
teiten een aantal van de bevindingen van Jet herkennen.  
Anderzijds zullen zij mogelijk verrast zijn door haar 
conclusies en aanbevelingen die kunnen leiden tot een 
effectiever gebruik van deze ruimten. 

Jet zet in haar studie scherp neer waar de schoen wringt 
als het gaat om het succesvol gebruik maken van techno-
logierijke ruimtes èn biedt daarnaast met haar concrete 
aanbevelingen houvast om verdere stappen te kunnen 
zetten om tot verbetering van dat gebruik te komen. 

Als reflectie op de studie van Jet Bierman kunt u aan het 
eind van deze uitgave in een vraaggesprek met Etienne 
Verheijck, Vice-Provost Van Centre for Innovation in 
Learning and Teaching  kennisnemen van de ervaringen 
met technologierijke onderwijsruimte bij het Amsterdam 
Medisch Centrum.

Ik beveel u van harte deze publicatie aan en wens u veel 
succes bij het vormgeven van vernieuwende vormen 
van onderwijs. Wij blijven ondertussen bij onze leest, 
het ontwikkelen en bouwen van flexibele gebouwen en 
campussen.

Kees Lammers, Directeur Huisvestingsontwikkeling van 
de Universiteit van Amsterdam
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Actief leren staat tegenover 
traditioneel leren waarbij 
studenten passief informatie 
ontvangen van de docent. De 
achterliggende gedachte bij 
het begrip actief leren is dat 
studenten meer leren door te 
doen dan door te luisteren. In 
de literatuur worden meerde-
re definities van actief leren 
gegeven, die enigszins van 
elkaar verschillen. De mees-
te omschrijvingen bevatten 
de concepten ‘participatie’, 
‘betrokkenheid’ en ‘reflectie’. 
Wat de definities gemeen 
hebben, is dat het in alle 
gevallen gaat om didactische 
benadering van de docent die 
erop gericht is om studenten 
actief te betrekken bij het 
leerproces, uit te dagen om 
zelf een bijdrage te leveren 
en te laten leren van elkaars 
aanpakken en ervaringen.

‘Actief leren in een 
technologierijke 
onderwijsruimte’, 
een onderwijskundig 
onderzoek. 

Door Jet Bierman, MSc

Actieve onderwijsvormen
Het hoorcollege is van oudsher een van de meest domi-
nante onderwijsvormen in het hoger onderwijs. In een 
hoorcollege kan de docent in een korte periode complexe 
informatie overbrengen aan een grote hoeveelheid 
studenten. Uit meerdere studies komt naar voren dat een 
hoorcollege niet altijd het gewenste resultaat oplevert. 
Overdracht van kennis blijkt minder effectief te zijn. 
Studenten verwerken de informatie die ze in een hoorcol-
lege krijgen als losse feiten en koppelen die niet aan eigen 
ervaringen of interesses, waardoor ze de informatie niet 
altijd goed toepassen in nieuwe situaties. 

Froyd (2007) heeft in een literatuuroverzicht van ruim  
30 studies aangetoond dat actieve onderwijsvormen 
effectief zijn. Studenten hebben hoge leeropbrengsten na 
het volgen van een onderwijsvorm waarbij ze een actieve 
rol innemen. Bij actieve onderwijsvormen ligt de nadruk 
op studentenparticipatie. Hierbij discussiëren studenten 
bijvoorbeeld of werken samen aan een presentatie.  
Zo blijkt dat studenten de stof niet alleen beter begrijpen, 
maar ook sneller het geleerde te kunnen toepassen.  
Niet alleen in onderwijssituaties, maar ook daarbuiten.
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Active Learning Classrooms
De Universiteit van Amsterdam heeft een aantal onder-
wijsruimtes ingericht waarin actief geleerd kan worden, 
zogenaamde ‘samenwerkingszalen’. In de internationale 
literatuur worden deze ruimtes Active Learning Class-
rooms (ALCs) genoemd. Kenmerkend voor deze ruimtes 
is dat studenten in kleinere groepen werken aan groeps-
tafels, de indeling van de ruimte het vrij bewegen van de 
docent tussen de groepen mogelijk maakt en ICT voor-
zieningen het samenwerken en uitwisselen ondersteunen, 
vandaar dat dergelijke onderwijsruimtes vaak techno-
logierijk worden ingericht. Door gebruik te maken van 
verplaatsbaar meubilair kan maximaal worden ingespeeld 
op wisselende onderwijsvormen en groepsgroottes.

Onderzoek
Mijn onderzoek ‘Actief Leren in een Technologierijk 
Onderwijsruimte’ vond in het voorjaar van 2018 plaats in 
de ALC van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC). 
In die ruimte wordt de onderwijsvorm Team Based 
Learning toegepast, waarbij samenwerken en actief leren 
centraal staan. Voor het onderzoek zijn vijf werkcolleges 
in die ruimte geanalyseerd, interviews met zes docenten 
afgenomen en vragenlijsten door 298 studenten ingevuld.

In de ALC van het AMC staan 17 ovale tafels voor de 
studenten met ieder zes verrijdbare stoelen, waardoor 
er ruimte is voor 102 studenten. Elke tafel beschikt over 
een monitor, een toetsenbord met muis, een interruptie-
microfoon, zes stopcontacten en een kaarthouder met de 
kaarten A t/m H waarmee studenten hun antwoord(en) 
op een meerkeuzevraag kenbaar kunnen maken.

Team Based Learning-modules
Elke vier weken wordt in 
het AMC naast het reguliere 
onderwijs een Team Based 
Learning-module gegeven.  
De module is opgebouwd uit 
drie fasen. 

De eerste fase is de voorberei-
dende fase waarin studenten 
individueel het studiemateri-
aal verwerken. 

De tweede fase betreft de 
toetsfase, waarin de studenten 
zowel individueel als in team-
verband dezelfde toets maken. 

In de derde fase worden 
werkcolleges gegeven waarin 
complexe toepassingsop-
drachten centraal staan die 
eveneens in teamverband 
worden gemaakt. Deze laatste 
fase vindt plaats in de Active 
Learning Classroom. Daar 
wisselen de studenten in 
groepen hun kennis uit aan 
de hand van opdrachten en 
vragen. In eerste instantie zijn 
studenten binnen hun groep 
aan het werk en vervolgens 
bespreken ze de opdrachten 
plenair met elkaar. 

Er zijn altijd twee of drie 
docenten aanwezig om de 
werkcolleges te begeleiden.  
De docenten geven dezelf-
de werkcollege twee tot vijf 
keer per dag achter elkaar 
aan verschillende groepen 
studenten.
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Ook staat er in de ruimte een tafel voor de docent met 
daarop de hoofdcomputer. Via deze computer kunnen 
de beamers voor de twee projectieschermen in de zaal 
aangestuurd worden. Via deze hoofdcomputer kan ook 
ingesteld worden wat de studenten op hun monitor op de 
groepstafel te zien krijgen. De docenten beschikken over 
twee zendmicrofoons en twee handheldmicrofoons.  
In de ruimte is dus veel technologie aanwezig die het 
actief leren kan faciliteren. 

Overzicht inrichting Active 
Learning Classroom in het 
AMC

Tafel van studenten met kaarthouder Tafel van de docent
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Drie onderzoeksvragen
Om te onderzoeken wat er precies gebeurt in de onder-
wijsruimte van het AMC en hoe daarin de technologie 
gebruikt wordt, heb ik de volgende drie vragen gesteld: 
1. Hoe maken studenten en docenten gebruik van 

een technologierijke onderwijsruimte in het hoger 
onderwijs?

2. In hoeverre vindt in een technologierijke ruimte 
actief leren plaats?

3. Op welke manier kan een technologierijke onder-
wijsruimte actief leren faciliteren?

Hoe maken studenten en docenten gebruik van 
een technologierijke onderwijsruimte in het hoger 
onderwijs?
De ALC van het AMC biedt mogelijkheden voor docen-
ten om gevarieerde onderwijsvormen aan te bieden.  
De hoofdcomputer kan zowel de beamers als de compu-
ters van de studenten bedienen. Zo is het mogelijk om op 
de projectieschermen en op de monitors van de groeps-
tafels een verschillende inhoud te projecteren. Daarnaast 
is het mogelijk dat op de monitors op de groepstafel 
verschillende inhouden te zien zijn. Echter, uit mijn 
observaties blijkt dat van deze mogelijkheden nauwelijks 
gebruik wordt gemaakt. De hoofdcomputer projecteert 
voornamelijk meerkeuzevragen naar zowel de projec-
tieschermen in de zaal als naar alle monitoren van de 
groepstafels.
De monitor op de groepstafels wordt gebruikt om de 
meerkeuzevragen van af te lezen en dient als focuspunt 
voor de studenten. Op momenten dat studenten afgeleid 
worden, kan de monitor op groepstafel hen weer bij de 
les betrekken. 
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Studenten gebruiken de computer van hun groepstafel 
zelden om iets op internet op te zoeken. Dat doen ze 
meestal op hun eigen telefoon, tablet of laptop. Sommige 
computers lopen al in het begin van een les vast, waardoor 
er helemaal geen gebruik meer van kan worden gemaakt.
De docenten maken zowel gebruik van de zender- als de 
handheld-microfoons. Zij zijn altijd goed te verstaan.  
De studenten moeten diep buigen naar de lage micro-
foon op tafel om verstaanbaar te zijn voor anderen in 
de onderwijsruime. Op sommige momenten beginnen 
die microfoons te ‘zingen’, waardoor studenten niet te 
verstaan zijn.

In hoeverre vindt in een technologierijke ruimte actief 
leren plaats?
Alle studenten van de geobserveerde werkcolleges scoren 
‘actief leren’ hoog op de vragenlijst. Ze vinden van zich-
zelf dat ze actief hebben geleerd. Docenten bevestigen dit; 
ook zij vinden dat studenten actief leren. Dat zit volgens 
hen voornamelijk in de verdieping die wordt gevonden 
tijdens de discussie. Studenten discussiëren op een manier 
die docenten niet in andere onderwijsruimtes zien. 

Uit mijn observaties blijkt dat de mate van actief leren 
onder studenten afhankelijk is van de samenstelling van 
de groepen. Sommige groepen zijn al snel klaar met 
discussiëren doordat studenten na het lezen van de meer-
keuzevraag vrijwel meteen een antwoord benoemen en 
daarna iets anders gaan doen. Andere groepen discussië-
ren langdurig en aandachtig met elkaar. Ze zoeken daarbij 
de verdieping, waarbij ze met behulp van hun samenvat-
tingen en aantekeningen proberen de goede antwoorden 
te vinden en de foute antwoordopties te elimineren.  

Het algemene beeld is dat de 
mogelijkheden van de techno-
logierijke ruimte
niet optimaal gebruikt 
worden. Docenten projecteren 
voornamelijk meerkeuzevra-
gen op de projectieschermen 
en op de computers van de 
studenten, terwijl er technisch 
gezien veel meer mogelijk is; 
studenten kunnen bijvoor-
beeld tegelijkertijd werken 
aan verschillende presentaties 
die de docent vervolgens ook 
zou kunnen delen met andere 
studenten. 
Bovendien lopen de computers 
wel eens vast en werken de 
microfoons van de studenten 
niet altijd naar behoren.
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De meeste groepen zitten tussen deze twee uitersten van 
actief leren in.  
De verschillen tussen groepen zouden verklaard kunnen 
worden uit de verschillen in groepsdynamiek. Uit mijn 
observaties blijkt namelijk dat studenten die aan dezelfde 
groepstafel zitten zich nagenoeg gelijk gedragen. Dat 
kan positief uitpakken als ze betrokken zijn, maar ook 
negatief als ze met dingen buiten de collegestof bezig zijn. 

Daarnaast is onderzocht in welke mate de (technolo-
gische) elementen van de onderwijsruimte volgens de 
studenten bijdragen aan actief leren. De beoordeling 
van de vijf werkcolleges op dit punt door studenten is 
vrijwel identiek. Alleen in het college waarbij studenten 
ook iets anders moesten doen dan discussiëren over een 
meerkeuzevraag, namelijk het tekenen van curves van de 
longinhoud bij vier ziektebeelden, scoorden de studenten 
in de vragenlijst het technologische element ‘monitor’ 
significant hoger. Bovendien bleek uit mijn observatie 
dat de studenten ook betrokken waren gedurende deze 
activiteit. Dat suggereert dat de technologie kan bijdragen 
aan actief leren.

Op welke manier kan een technologierijke onderwijs-
ruimte actief leren faciliteren?
Deze onderwijsruimte maakt het mogelijk dat studenten 
georganiseerd kunnen discussiëren onder begeleiding van 
een docent waardoor actief geleerd kan worden.  
De opstelling van het meubilair en het geluiddempende 
tapijt dragen daaraan bij. De docenten zijn benaderbaar 
omdat ze zich eenvoudig door de ruimte kunnen bewe-
gen. Ze kunnen in grote lijnen bepalen waar de plenaire 
discussie over gaat en hoelang die discussie duurt, door-

Zowel studenten als docenten 
geven aan dat in hoge mate 
actief geleerd wordt in de 
technologierijke onderwijs-
ruimte van het AMC. Hoewel 
dat nauwelijks verschilt per 
werkcollege, verschilt dat wel 
per groep waar studenten 
in zitten. Bovendien lijkt de 
mate van actief leren samen te 
hangen met de werkvormen 
die docenten aanbieden.
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dat ze op de kaarthouders direct kunnen zien wat elke 
tafelgroep geantwoord heeft.

De technologie in de onderwijsruimte kan actief leren 
ook faciliteren. Zo kan de docent via de hoofdcomputer 
activiteiten aanbieden die actief leren stimuleert.  
De computers van de studenten faciliteren op hun beurt 
actief leren omdat deze als (onafhankelijk) focuspunt de 
aandacht trekt van studenten.  
De microfoons maken het mogelijk om de vragen van de 
verschillende groepstafels plenair te bespreken.  
De computers en de microfoons van de studenten werken 
echter niet altijd naar behoren. De computers blijken 
soms uit te vallen en de microfoons kunnen ‘zingen’ 
waardoor hun inbreng niet altijd goed verstaanbaar is. 
Wanneer de technologie niet goed werkt, kan het actief 
leren zelfs belemmerd worden omdat studenten dan 
afgeleid kunnen raken.

Docenten zijn door negatieve ervaringen met falende 
technologie terughoudend geworden ten aanzien van de 

Studenten aan het werk in 
ALC van het AMC  
(Foto: Tim Sijstermans)

De onderwijszaal zelf draagt 
veel bij aan actief leren, met 
name door de opstelling van 
het interieur die uitnodigt tot 
het discussiëren met elkaar. 
De technologie in de onder-
wijsruimte kan actief leren 
faciliteren, maar kan het ook 
belemmeren als deze niet 
werkt. Omdat de technologie 
soms niet werkt en daarbij als 
vrij complex wordt ervaren 
door de docenten, maken zij 
beperkt gebruik van de moge-
lijkheden.
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variatie in werkvormen die ze aanbieden. Het discussië-
ren over de meerkeuzevraag is een activiteit die het meest 
aangeboden wordt. Deze werkvorm is eenvoudig voor 
een docent voor te bereiden en vereist weinig handelin-
gen op de hoofdcomputer. 

Andere werkvormen waarbij studenten kunnen partici-
peren, zoals het maken van een tekening, vereisen meer 
complexe voorbereiding van de docent op de hoofd-
computer. Daarom worden dergelijke activiteiten zelden 
toegepast.

Conclusie
De Active Learning Classroom van het AMC maakt het 
goed mogelijk om actief leren te faciliteren. De technolo-
gie in de onderwijsruimte speelt echter maar een beperkte 
rol bij het faciliteren van actief leren. Om meer inzicht 
te krijgen in wat er precies gebeurt in een technologierij-
ke onderwijsruimte is het van belang om te kijken naar 
de relatie tussen de onderwijsruimte en de docenten en 
studenten.

Overzicht van studenten in de 
ALC van het AMC  
(Foto: Tim Sijstermans)
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Docenten en studenten zijn actoren in de onderwijsruim-
te die bepalen in welke mate actief geleerd wordt.  
Er wordt actief geleerd wanneer studenten participe-
ren en betrokken zijn bij de opdrachten die de docent 
aanbiedt. Met behulp van de technologie in de onderwijs-
ruimte worden activiteiten aan de studenten aangeboden. 
Docenten kunnen daarnaast actief leren stimuleren door 
het geven van feedback waarmee de reflectie van studen-
ten op hun eigen leren gestimuleerd kan worden. 

In de figuur hieronder is deze relatie, zoals die in het 
AMC naar voren is gekomen, weergegeven.

TECHNOLOGIE

ONDERWIJSRUIMTE

DOCENT STUDENTENFEEDBACK

Voorwaarden:

1. Techniek moet werken
2. Technische ondersteuning

3. Tijd voor onderwijsontwikkeling
4. Frequent doceren in onderwijsruimte

5. Training

ACTIVITEITEN BETROKKENHEID
PARTICIPATIE
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Uit mijn onderzoek blijkt dat technologierijke onderwijs-
ruimten docenten in staat stelt activiteiten te kunnen orga-
niseren en begeleiden op een manier die de participatie en 
betrokkenheid van studenten vergroot. Studenten krijgen 
echter beperkt werkvormen aangeboden die hen stimuleert 
om te reflecteren, terwijl dat wel een wezenlijk onderdeel 
van actief leren is. 

Een andere manier om reflectie bij studenten te stimuleren is 
het geven van gerichte feedback. Niet alle docenten hebben 
dat tijdens de werkcolleges gedaan en de docenten die wel 
gerichte feedback gaven, deden dat in beperkte mate.

Voorwaarden voor optimaal gebruik van 
technologierijke onderwijsruimten
Uit mijn onderzoek komt verder naar voren dat aan een 
aantal voorwaarden moet worden voldaan om actief leren 
optimaal te kunnen faciliteren. Als hieraan wordt voldaan 
wordt het kansrijker dat een technologierijke onderwijs-
ruimte actief leren bevordert. 
Deze voorwaarden zijn:
1. De technologie moet altijd werken.
2. Docenten moeten ondersteund worden tijdens techno-

logisch complexe handelingen. 
3.  Docenten hebben tijd nodig om dit specifieke onder-

wijsvormen te ontwikkelen die aansluiten bij de tech-
nologische mogelijkheden.

4.  Docenten zouden vaker werkcolleges moeten geven 
in de onderwijsruimte om vertrouwd te raken met de 
technologie.

5. Docenten moeten getraind worden in het toepassen 
van ICT in hun onderwijsaanbod, zodat ze weten wat 
er allemaal mogelijk is. 



Omdat nog niet aan al deze voorwaarden wordt voldaan, 
zijn docenten terughoudend ten aanzien van het gebruik 
van de technologie in de onderwijsruimte en benutten ze 
de technologische mogelijkheden nog beperkt. De tech-
nologierijke onderwijsruimte wordt door docenten niet 
optimaal ingezet om actief leren te faciliteren. 

Aanbevelingen
1. Training voor docenten
Onderwijs geven in een technologierijke onderwijsruimte 
vraagt andere vaardigheden dan onderwijs geven in een 
traditionele onderwijsruimte. Docenten moeten weten 
wat de mogelijkheden zijn op technologisch gebied. 
Door het aanbieden van een training kan de onderwijsin-
stelling docenten hierin tegemoet komen. Alleen een trai-
ning geven helpt niet zonder meer. Universiteiten moeten 
eerst onderzoeken welke docenten open staan voor een 
dergelijke training. Als een training niet mogelijk is, 
moeten docenten op zijn minst tijd en ruimte krijgen om 
te experimenteren. 

2. Kennis van groepsvorming
Voor studenten is het belangrijk dat ze in een groep zitten 
waar een positieve dynamiek heerst. Niet alle studen-
ten hebben de motivatie of de vaardigheden om samen 
te werken in Active Learning Classrooms. Docenten 
zouden rekening moeten houden met de door Tuckman 
en Jensen (1977) geïntroduceerde fases van groepsvor-
ming: ‘forming’, ‘storming’, ‘norming’, ‘performing’ 
en ‘adjusting’. Docenten die herkennen in welke fase 
studenten zitten, zijn beter in staat groepen te begeleiden. 
Het is daarom van belang om van begin af aan de groeps-
processen te monitoren en desnoods te sturen.  
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Docenten moeten daarbij dus expliciet aandacht geven 
aan de groepsdynamiek en feedback geven op het proces 
van groepsdynamiek.

3. Variatie aanbieden
Momenteel ontwikkelen docenten voor studenten 
meerkeuzevragen die enigszins onvoorspelbaar zijn, 
door te variëren in het aantal goede antwoordopties. Uit 
onderzoek van Felder en Brent (2009) naar de optimale 
vorm voor actief leren blijkt dat docenten activiteiten 
moeten ontwikkelen met een duidelijke tijdsindicatie. 
Door gebruik te maken van een tijdsindicatie verslapt 
de aandacht niet, omdat de studenten weten dat er niet 
eindeloos gediscussieerd kan te worden. Zowel studenten 
die snel een antwoord willen vinden als studenten die 
lang de tijd nemen om een antwoord te geven, zouden 
daarom gebaat zijn bij een maximale tijdsindicatie voor 
een leeractiviteit. 

Om meer variatie in de werkcolleges te brengen zouden 
docenten moeten variëren in werkvormen. Alleen 
gebruik maken meerkeuzevragen is niet voldoende. 
Het maken van een tekening op de computer was een 
voorbeeld van een alternatieve werkvorm waarbij ik 
heb geconstateerd dat de participatie en betrokkenheid 
van studenten hoog was. Zo zouden meer werkvormen 
ontwikkeld moeten worden waarbij studenten moeten 
samenwerken, bijvoorbeeld bij het voorbereiden en 
geven van een presentatie of het spelen van een rollenspel
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4. Stimuleer reflectie
Reflecteren op je eigen leerproces is een belangrijk onder-
deel van actief leren, maar studenten hebben dit nauwe-
lijks gedaan. Activiteiten zoals monitoren, evalueren 
wat men doet en onderzoeken of men de doelen bereikt 
heeft, zijn manieren om reflectie te stimuleren. Daarom 
zouden de docenten meer aandacht moeten schenken 
aan reflectie, zodat studenten aangespoord worden 
om na te denken over het leerproces dat ze doorlopen 
hebben tijdens de werkcolleges. Dit sluit aan bij mijn 
vorige aanbeveling waarbij ik het belang aangeef om meer 
variatie in de werkvormen aan te brengen. Deze zouden 
onderdelen moeten bevatten waarmee studenten kunnen 
nagaan of ze bepaalde doelen hebben bereikt. Bovendien 
is het geven en krijgen van gerichte feedback ook een 
goede manier om reflecteren te stimuleren.
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Klein onderwijs binnen  
groot onderwijs

Activerend onderwijs AMC in de praktijk

Vraaggesprek met Dr. Etienne Verheijck, 
vice-provost of innovation in learning and 
teaching én opleidingsdirecteur van de bachelor-
opleiding Geneeskunde van de Universiteit van 
Amsterdam. *)

Introductie ‘Team Based Learning’
Binnen het Academisch Centrum Amsterdam wordt in 
het bachelor onderwijsprogramma gebruik gemaakt van 
technologierijke onderwijszalen om activerende vormen 
van leren mogelijk te maken. Dr. Etienne Verheijck was 
initiatiefnemer van het zogenaamde ‘ Team Based Learn-
ing’ binnen de opleiding. 
“Binnen de bacheloropleiding heb ik ‘Team Based 
Learning’ geïntroduceerd. Hierin speelt activerend leren 
in kleine groepen een belangrijke rol. Om dit mogelijk te 
maken hebben we een aparte onderwijsruimte ingericht 
en inmiddels is er een tweede ruimte bijgekomen. Acti-
verend leren, maar ook samenwerkend leren vormen een 
belangrijk onderdeel in het curriculum.  
De nieuwe onderwijsruimten faciliteren die vormen van 
leren. Daarnaast draagt de onderwijsruimte bij aan wat 
wij noemen ‘ klein onderwijs binnen groot onderwijs’, 
waarin studenten in kleine groepjes binnen een groter 
werkcollege gezamenlijk aan complexe vraagstukken 
kunnen werken.”

*) Bij het perse gaan van 
deze publicatie is Dr. Etienne 
Verheijck inmiddels werkzaam 
als Directeur Onderwijs van 
het Academisch Centrum  
Tandheelkunde Amsterdam 
(ACTA).
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Van zender naar begeleider
“Als docent ervaar ik het als een voorrecht om les te mogen 
geven in technologierijke onderwijsruimten omdat het mij 
in staat stelt om vanuit de rol van zender naar begeleider te 
kunnen stappen waardoor ik meer in contact kan komen 
met mijn studenten. Dat bevordert zowel mijn interactie 
met studenten als de interactie en samenwerking tussen de 
studenten. In de rol als begeleider stimuleer ik bovendien 
het activerend leren.”

“Werken in technologierijke onderwijsruimten biedt ons 
ook de mogelijkheid om de leermethoden voortdurend 
door te ontwikkelen en daagt ons ook uit andere werkvor-
men van activerend leren toe te passen.”

Onderzoek van Jet Bierman is praktisch en direct 
toepasbaar
Het AMC heeft inmiddels een tweede onderwijsruim-
te gerealiseerd waarin Team Based Learning plaats kan 
vinden. Dr. Verheijck bevestigt dat het onderzoek van  
Jet Bierman nuttige input is gebleken bij het realiseren van 
de nieuwe onderwijsruimte en vooral de praktische waarde 
van het onderzoek van Jet Bierman: “In het onderwijs kan 
ik vooral goed uit de voeten met de tips and trics die  
Jet Bierman heeft gegeven. Hiermee kan het onderwijs 
beter afgebakend worden. We hebben bijvoorbeeld de 
lengte van de discussies korter gemaakt, zodat studenten 
aangehaakt blijven en niet afgeleid raken. Dat houdt in 
dat we meer met subvragen zijn gaan werken, voordat we 
de complexere vraagstukken behandelen. Daarnaast zijn 
we ons veel bewuster geworden van de groepsdynamiek 
tijdens colleges die de actieve deelname aan college kunnen 
maken of breken.”
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De rol van technologie
Over de rol van de technologie in onderwijsruimtes is  
Dr. Verheijck duidelijk: 
“Bij de vorm van onderwijs die we geven moet de 
technologie niet centraal staan. Technologie kan zelfs 
belemmerend werken op het moment dat de technologie 
te complex is voor docenten die de ruimte weinig gebrui-
ken. In die gevallen kunnen niet alle mogelijkheden van 
technologie worden benut. Dat heeft alles met training 
in het gebruik van meer complexe technologie te maken. 
Ook ik ervaar de technologie soms als belemmerend en 
dat heeft tot gevolg dat je er omheen gaat organiseren en 
zo zou het eigenlijk niet moeten zijn.”

De technologierijke onderwijsruimte van AMC wordt 
nog niet voor andere reguliere werkcolleges gebruikt.  
Dr. Verheijck: “Eigenlijk wil ik weten waarvoor de zaal 
naast de werkcolleges van Team Based Learning nog 
meer gebruikt kan worden ten behoeve van activerend 
onderwijs. Zou een technologierijke onderwijsruimte niet 
veel dynamischer en langduriger ingezet kunnen worden 
in al ons onderwijs? Dat zou een vraag zijn die gesteld 
zou kunnen worden aan docenten. Ik ben benieuwd naar 
de ideeën hierover.”

Nieuwsgierig naar vervolgonderzoek
Dr. Verheijck is nieuwsgierig naar een vervolg op het 
onderzoek van Jet Bierman en stelt daarbij concrete 
vragen. “Ik ben vooral blij met de praktische aanbevelin-
gen van het onderzoek van Jet. Maar mijn nieuwsgierig-
heid gaat verder. Ik ben benieuwd naar andere ervaringen 
en ook naar de behoefte aan activerende vormen van 
onderwijs bij andere onderdelen van de UvA. Dus welke 
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vormen van activerend onderwijs wil de universiteit 
inzetten en welke technologieën passen daarbij? Of in 
algemenere zin, wat is de blauwdruk van een curriculum 
waarbij activerend onderwijs centraal staat, want dat is 
een speerpunt van de UvA, en hoe vertaal je dit om in 
ondersteuning in onderwijsruimtes? Mijn advies is om 
dat breed te inventariseren, zodat er een beeld ontstaat 
van onderwijsruimten die passen bij behoeften en zich 
kunnen aanpassen aan specifieke behoeften van oplei-
dingen. Ik geloof niet dat er in generieke zin een onder-
wijszaal is van de toekomst, maar wel een onderwijszaal 
van de toekomst specifiek voor een bepaalde opleiding. 
Dat kun je achterhalen door naar de onderwijskundige 
vraag van de opleiding te kijken en te onderzoeken welke 
didactische principes ten grondslag liggen aan die vraag 
om vervolgens de ideale onderwijsruimte te schetsen 
eventueel aangevuld met technologische aspecten.”
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