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Het ontwerpen van online zelfstudiemodules 

 

Dit stuk is ontstaan als onderdeel van een handleiding voor het maken van online zelfstudie-
modulen, en vervolgens omgewerkt tot een zelfstandige notitie over het didactisch ontwerp.  

Deze notitie functioneert tevens als 'reader' bij docentencursussen over dit onderwerp. De 
afbeeldingen zijn afkomstig uit de daarbij behorende powerpoint. 
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Inleiding 

Doelgroep, noodzaak, doel  

Deze handleiding is bedoeld voor docenten die een online zelfstudiemodule gaan ontwikke-
len. Veelal gebeurt dit in een auteursomgeving gebruiken, zoals Lectora of Xerte, maar het 
kan ook in de vorm van webpagina's of een Powerpoint. Vaak kunt u in zo'n omgeving met-
een beginnen met schrijven. Dit is echter niet verstandig. Meestal leidt dit improviserend 
bouwen tot een rommelig resultaat, dat niet goed gewijzigd kan worden; de didactiek komt 
niet veel verder dan een oppervlakkige toets of een online syllabus, en de inpassing in het 
overige onderwijs is onduidelijk.  

Om deze reden wordt u (in dit stuk) aangeraden eerst een oriëntatiefase en een ontwerpfa-
se te doorlopen en tenminste een didactisch ontwerp echt uit te schrijven. Als u enige erva-
ring met de betreffende auteursomgeving hebt, kunt u daarna aan de slag. Maar als u die 
nog niet heeft, of als u de feitelijke ontwikkeling van de module aan een programmeur over-
draagt, schrijft u bovendien een functioneel ontwerp met een inhoudsspecificatie en een 
storyboard. 

Door deze handleiding te volgen verkrijgt u een heldere zelfstudiemodule die consistent is 
opgebouwd. De module functioneert goed in uw onderwijs, en kan dat blijven doen doordat 
de opzet en inhoud expliciet (schriftelijk) verantwoord is, gemakkelijk aanpasbaar, en over-
draagbaar aan andere docenten en ontwikkelaars. 

E-learning, courseware, COO, CAI, geprogrammeerde instructie 

De term 'online zelfstudiemodule' zult u niet veel tegenkomen. Gebruikelijker is "E-learning 
module", vaak afgekort tot "E-learning", maar we vermijden dit omdat de betekenis van het 
woord e-learning erg context- en tijdperkafhankelijk is. Indien letterlijk vertaald is de term 
zelfs fout: studenten leren helemaal niet elektronisch.  

Een oudere term voor zelfstudiemodules die studenten doornemen aan een computer is 
"COO-programma", waarbij COO staat voor 'computerondersteund onderwijs', en een verta-
ling is van CAI, "computer assisted instruction". Inmiddels wordt vrijwel alle onderwijs met 
computers ondersteund. Het vakjargon voor deze modules was 'courseware' (naast hardwa-
re en software). 

COO is in de zestiger jaren voortgekomen uit de geprogrammeerde instructie, een methode 
waarmee studenten telkens (in een daartoe speciaal vormgegeven boek) wat informatie 
lazen, een vraag voor zichzelf beantwoordden, en afhankelijk van het antwoord naar elders 
in het boek verwezen werden, waar zich de procedure herhaalde.  

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Programmed_instruction  

Online zelfstudiemodule 

We spreken hier over online zelfstudiemodules omdat 

 het doorgaans een afgeronde studieeenheid betreft (module); 

 die bedoeld is voor individuele, onbegeleide studie (zelfstudie); 

 die draait op een computer in een netwerk (online). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Programmed_instruction
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Op al deze 'kenmerken' valt wat af te dingen. Zo zijn zelfstudiemodules veelal niet herme-
tisch gesloten: ze worden vaak gebruikt in een onderwijscontext; vanuit de module zal ook 
vaak naar leerbronnen elders verwezen worden.  

Zo ook het begrip 'zelfstudie': in veel gevallen leren studenten méér wanneer ze in tweetal-
len achter één scherm de module doornemen, alsof ze samen één student zijn (ze praten 
dan namelijk over de te ondernemen acties). 

Tenslotte behoeft ook 'online' nuancering: de traditionele modules draaien wel on-screen 
maar zijn niet aan een netwerk of database verbonden, of ze doen daar niets Inmiddels 
draaien de meeste modules wel online vanwege de evidente voordelen (volgen van student-
gedrag, evalueren van het gebruik, op afstand updaten).  
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Zelfstudiemodules ontwikkelen en gebruiken: zeven stappen 

De ontwikkeling van een zelfstudiemodule is om verschillende redenen een complex proces.  

 het is doorgaans een zelfstandig onderdeel dat binnen een groter geheel functioneert; 

 het gaat zowel om een leerprogramma als om een computerprogramma; 

 bij de ontwikkeling zijn meestal verscheidene mensen met verschillende expertise be-
trokken; 

 de ontwikkeling vergt veel meer tijd dat bijvoorbeeld een syllabus of website; 

 vanwege de complexiteit is een test- en bijstelfase vereist; 

 de beoogde levensduur is doorgaans minstens enkele jaren. 

0) Oriënteer, plan en beslis 

Beschouw de ontwikkeling en het ge-
bruik van een zelfstudiemodule als een 
project, óók als u zelf de enige ontwik-
kelaar bent en als uw studenten de eni-
ge gebruikers zijn. Maak een project-
plan(netje) en leg dat aan collega's en 
leidinggevenden voor.  

Veel voorkomende valkuilen zijn: 

 iets ontwikkelen zonder eerst te kijken wat er elders gemaakt is; 

 met deze werkvorm beginnen zonder andere werkvormen af te wegen; 

 de context uit het oog verliezen en alles in de module willen stoppen; 

 gaandeweg vastlopen doordat het veel tijd kost die niet ingepland is; 

 een module maken die niet gebruikt wordt; 

 niet bepalen in hoeverre de studenten er het beoogde mee leren; 

 geen evaluatie en revisie plannen. 

Deze valkuilen vermijdt u tot op zekere hoogte met een projectmatige benadering. 

In deze planfase behandelt u de projectzaken, maar ook loopt u vooruit op het later te speci-
ciceren ontwerp. In deze notitie wordt alleen dit ontwerpen beschreven.  

1) Schrijf een didactisch ontwerp 

In het didactisch ontwerp beschrijft u allereerst de probleemstelling en de wijze waarop u 
die met deze module verwacht op te lossen. Daartoe beschrijft u het doel, de doelgroep, de 
toetsing (of het ontbreken ervan), de inpassing in het overige onderwijs, en de werkvormen 
binnen de module. Het komt wel voor dat een zelfstudiemodule niet op zichzelf staat, maar 
didactisch nauw samenhangt met andere werkvormen, zoals een practicum. Het didactisch 
ontwerp betreft dan niet de module zelf maar juist het geheel. 
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2) Specificeer de inhoud 

Functioneel ontwerp 

Een online zelfstudiemodule is ook een computerprogramma. In het functioneel ontwerp 
beschrijft u voor een denkbeeldige programmeur hoe de structuur van het programma 
wordt, hoe het er in grote lijnen uit moet zien, op welke wijzen het programma moet reage-
ren op acties van de student, wat er gebeurt met de opgeslagen gegevens, etcetera.  

Story board 

Een handige methode is het maken van een story board: een reeks schetsen, met daarnaast 
beschrijvingen van het gedrag van het programma. In veel gevallen hoeft u het niet opnieuw 
te bedenken, maar kiest u uit bestaande sjablonen of voorbeelden. 

Volledige inhoudsspecificatie 

Werkt u met een programmeur, dan zult u ook de inhoud tot in detail moeten beschrijven in 
een overdraagbare en voor programmeurs begrijpelijke vorm. De kans op miscommunicatie 
is groot omdat u geen programmeur bent en de programmeur geen inhoudelijk deskundige 
is. Specificeer eerst een klein deel van de inhoud, bespreek dit met de programmeur, en pas 
uw wijze van specificeren aan totdat u iets oplevert dat efficiënt werkt en zoveel mogelijk 
misverstanden uitsluit. 

3) Bouw de module 

In een toekomstige versie van deze notitie komen vast ook enkele alinea's over deze en de 
volgende stappen. 

4) Test en repareer 

5) Zorg voor gebruik 

6) Evalueer en herzie 
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Het didactisch ontwerp 

Over deze fase 

U begint niet zomaar een online zelfstudiemodule te ontwikkelen. Het is een flinke investe-
ring, waarvan u van tevoren tamelijk zeker wilt weten dat die de moeite zal lonen. Om die 
reden is het goed om helder te krijgen welke functie dit leermiddel moet gaan vervullen. En 
strikt genomen kunt u dat alleen maar doen door eerst te bezien welk probleem er eigenlijk 
mee opgelost moet worden.  

Dat 'probleem' is doorgaans een leerprobleem: de studenten kunnen iets nog niet, wat ze 
uiteindelijk wel moeten kunnen. Als u dit document leest, heeft u waarschijnlijk al gekozen 
voor een oplossing, namelijk het inzetten van een nieuw te ontwikkelen zelfstudiemodule. 
De vraag is dan wat voor soort  module dat moet worden, wat het moet doen, hoe het ge-
bruikt moet worden, wat het moet opleveren, etcetera.  

In dit hoofdstuk gaan we eerst terug naar de analyse van het probleem. Op grond daarvan 
bekijkt u dan verschillende oplossingen. Het kan best voorkomen dat dan blijkt dat een on-
line zelfstudiemodule niet de beste keuze is, of dat daarnaast ook andere onderwijszaken 
aangepakt moeten worden, of dat het helemaal niet lukt om een oplossing te vinden. Ga in 
zo'n geval praten met een onderwijskundige. 

Komt u wel uit op een online zelfstudiemodule, dan gaan we beslissen over de vorm, de in-
houd, de gebruikswijze, de inbedding in het overige onderwijs, en de zorg voor blijvende 
kwaliteit. Een beschrijving van dit alles wordt wel een didactisch ontwerp genoemd.  

Probleemstelling, doelgroep, leerdoelen 

Probleemstelling 

Ga na hoe de beoogde module in de opleiding past. In een eenvoudig geval wordt hij ingezet 
in één onderwijseenheid (blok, cursus), die onderdeel uitmaakt van één opleiding. 

Handel dan als volgt: 

 zoek de eindkwalificaties (eindtermen) van de opleiding op; 

 haal de leerdoelen (doelstellingen) van de onderwijseenheid erbij; 

 bekijk de toetsing waarmee dit onderdeel wordt afgesloten; 

 bekijk de onderwijsactiviteiten waaraan de studenten deelnemen, de leermiddelen die 
hun worden aangeboden, en het gebruik dat ze ervan maken, voor zover u dat kunt 
overzien; 

 beschouw de leerresultaten (uitkomsten van de toetsing). 

Waarschijnlijk komt u daarmee uit op een discrepantie of een inefficiëntie: er ontbreekt iets 
waardoor de studenten de doelen niet behalen, of waardoor ze dat alleen maar kunnen als u 
of zij er veel te veel tijd in moeten steken. De beoogde zelfstudiemodule zou dit probleem 
moeten oplossen; maar vooralsnog richt u zich even op het probleem, niet op de oplossing. 

 We raden u aan om dit probleem in een paar zinnen uit te schrijven (de probleemstel-
ling), als onderdeel van het didactisch ontwerp. 
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Als het niet lukt om de probleemstelling helder te formuleren, moet u oppassen, omdat het 
dan veel moeilijker wordt om een goede zelfstudiemodule te maken. We noemen hieronder, 
bij doelen, doelgroep en toetsing enkele veel voorkomende complicaties. 

De doelgroep 

Soms is toenemende diversiteit van de studentenpopulatie het te behandelen probleem – 
en dus de reden om deze module te ontwikkelen. Een computer kan immers veel meer ver-
takkingen aan dan een boek of een werkcollege. Daarbij past een waarschuwing: hoe meer u 
wilt differentiëren, hoe ingewikkelder de module wordt, en bij het ontwerpen wordt het 
lastig om keuzes te maken. Soms is immers iets voor de ene student onbegrijpelijk terwijl 
het voor de andere hinderlijk overbodig is. Het wordt helemaal ingewikkeld als u iets wilt 
maken voor verschillende doelgroepen met elk hun eigen doelen. 

 Om deze reden beschrijft u de doelgroep, inclusief de diversiteit die u daarin verwacht. 
Kijk ook naar praktische kenmerken (bijvoorbeeld: een deel van de doelgroep studeert 
zelfstandig op afstand, anderen samen in een practicumzaal). Bij het ontwerp beslist u 
dan in hoeverre uw module inspeelt op die diversiteit. 

De doelen 

Zoals boven beschreven, heeft het op te lossen probleem vrijwel altijd met de doelen van de 
onderwijseenheid te maken: de studenten bereiken die niet, of het gaat niet efficiënt ge-
noeg. 

Toch komt het wel voor dat er wel een probleem is, maar dat dit niet volgt uit de doelen die 
bij de onderwijseenheid geformuleerd zijn. U wilt bijvoorbeeld dat de studenten een be-
paalde vaardigheid ontwikkelen met behulp van uw module, maar in de doelen staan alleen 
kenniselementen vermeld. Daardoor kunt u moeilijk verantwoorden waarom u überhaupt 
zo'n module maken wilt.  

De meest voorkomende oorzaak is dat de doelen van de onderwijseenheid niet goed be-
schreven zijn. Vaak staat er in de doelen minder beschreven dan wat er feitelijk wordt be-
oogd en bereikt. Strikt genomen moet u dan die doelen herzien (in relatie tot de eindkwalifi-
caties), of zorgen dat dit gebeurt. Als dat niet haalbaar is, beschrijft u als voorlopige oplos-
sing in uw didactisch ontwerp welke doelen u zelf wilt dat nagestreefd moeten worden. 

Het kan ook zijn, dat u een probleem wilt oplossen dat (nog) niet binnen het kader van de 
betreffende onderwijseenheid valt. Bespreek dit met collega's en met de opleidingsverant-
woordelijken. Op die manier kunt u voorkomen dat u iets maakt dat niet goed in de oplei-
ding past. 

 Uiteindelijk beschrijft u de doelen van uw module, inclusief de relaties met de doelen 
van de onderwijseenheid. Schrijf deze zo, dat ze uitdrukken wat de student kan (of weet 
of doet of is) na het met succes voltooien van de module.  

Bij voorkeur beschrijft u de doelen in volzinnen die gericht zijn aan de student, dus met 
'je' erin (of 'u'): "Als je deze module met succes doorgenomen hebt, kun je …" 

U kunt het bescheidener formuleren met behulp van een voorloopzin: "Deze module is 
ontwikkeld om je te helpen bij het bereiken van de volgende doelen.", gevolgd door een 
lijstje waarvan elke zin begint met "Je kunt…" Door het aldus te formuleren hoeft er niet 
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een één-op-één relatie tussen module en doelen te zijn en ook vermijdt u de suggestie 
dat u garanties geeft. 

 Betrek hierbij een paar geïnteresseerde studenten. Idealiter: studenten van de beoogde 
doelgroep én studenten die al wat verder zijn dan de beoogde doelgroep en die kunnen 
terugkijken. 

Wilt u meer lezen over het formuleren van leerdoelen, raadpleeg dan de "Reader leerdoelen formuleren" uit het BKO-scholingsmateriaal 
van de RU, onder meer te vinden via www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies  

Toetsing 

Uiteindelijk zullen zowel u als de student willen weten in hoeverre het probleem is opgelost. 
In eerste instantie betreft dat de vraag: in hoeverre heeft de student de leerdoelen bereikt? 
Dit wordt gemeten in de toetsing. Er zijn twee wezenlijk verschillende vormen van toetsing: 
summatieve en formatieve. Ze zijn op verschillende wijzen relevant voor het ontwerp van 
uw module, ook als die zelf geen enkele toetsing bevat. 

Summatieve (beoordelende) toetsing 

De eerste, vergelijkbaar met een rij-examen, is summatief (samenvattend). Deze leidt tot 
een oordeel en wordt daarom ook beoordelende toetsing genoemd. Dat oordeel heeft con-
sequenties: het leidt tot een beslissing over de studieloopbaan van de student: verder mo-
gen, overdoen, cum laude, etcetera.  

Vanwege die beslissing hechten studenten veel belang aan summatieve toetsing. Precieser 
gezegd: de verwachting die de studenten van de toetsing hebben richt hun studiegedrag. Als 
de toetsing goed is, is dat ook het 'ideale' studiegedrag.  

Als de toetsing niet goed is, of de verwachting daarvan verkeerd is, leidt dit tot problemen. 
Die komen bij zelfstudiemodulen betrekkelijk vaak voor: studenten laten de modulen dan 
links liggen. 

 Onderzoek waar en wanneer in de opleiding getoetst wordt of de studenten de doelen 
van uw module bereikt hebben.  

 Bekijk (bespreek) of de toetsing valide is, dat wil zeggen of werkelijk de essentie van die 
doelen onderzocht wordt. Een voorbeeld van invalide toetsing van een vaardigheidsdoel 
is het meten van de kennis over die vaardigheid; die leidt tot oppervlakkig studeren. 

 Het kan ook voorkomen dat het bereiken van de doelen van uw module wel degelijk 
meespeelt, maar voor de studenten slecht zichtbaar is.  Bijvoorbeeld: een student met 
beperkte informatievaardigheden schrijft zijn scriptie minder snel en minder goed maar 
het wordt niet duidelijk dat dat ligt aan het feit dat hij de juiste literatuur niet gevonden 
heeft.  

 Maak voor zover nodig en voor zover mogelijk aan de studenten duidelijk hoe de doelen 
getoetst worden en hoe die meetellen bij de beoordeling. Bijvoorbeeld: "wat je in deze 
module leert wordt getoetst met een essayvraag in de eindtoets van de cursus; boven-
dien wordt verderop in de opleiding verondersteld dat je deze materie beheerst." 

http://www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies
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 In het algemeen raden we aan summatieve toetsing niet in een zelfstudiemodule op te 
nemen. Reserveer de zelfstudiemodule voor de leerfase, waarin studenten de ruimte 
moeten hebben om (zelfs opzettelijk) fouten te maken. 

Formatieve (educatieve) toetsing 

De tweede vorm van toetsing is bedoeld voor de student zelf, ook al kan een docent (in de 
rol van begeleider, niet beoordelaar) er ook goed gebruik van maken. Deze wordt formatief 
genoemd omdat die de vorming van het leerresultaat betreft. Om dit onhandige woord te 
vermijden wordt ook wel educatief gebruikt.  

Educatieve toetsing laat aan de student zien 'hoever hij is': wat doe je fout, wat kun je nog 
niet goed genoeg, waar ben je goed in, hoe zou je verder kunnen gaan. Deze terugkoppeling 
(feedback) is essentieel en vormt voor de studenten dé reden om deze toetsing af te leggen. 

Er kan een 'alsof'-beoordeling aan verbonden zijn, maar volgens sommigen werkt dat ave-
rechts. Educatieve toetsing leidt nooit tot een beslissing. Doordat fraude niet relevant is, 
kunnen educatieve toetsen gewoon online beschikbaar worden gesteld. 

 Denk bij toetsing niet alleen aan open of gesloten vragen. Een opdracht die tot een con-
creet product leidt (een verslag, een presentatie) kan ook een toetsfunctie hebben. Het 
is  mogelijk om bepaalde kwaliteitsaspecten van een uitgevoerde opdracht te onder-
zoeken met behulp van meerkeuzevragen. Ook kunnen studenten onderling elkaar uit-
stekend feedback geven, als u dat goed weet te organiseren. (Zie  Peer review). 

 Vergezel uw module altijd van één of meer vormen van educatieve toetsing. Idealiter 
een toets bij aanvang, één of meer tussendoor, én een eindtoets. 

 U kunt de toetsing ook ín de module uitvoeren; die stelt immers vragen, en de student 
antwoordt. In een goede online leeromgeving kunnen deze gegevens gedetailleerd wor-
den opgeslagen en voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder een ana-
lyse van de positie van de student ten opzichte van de doelen en ten opzichte van andere 
studenten. 

 Overweeg uw module niet als een instructie op te zetten maar als een doorlopende edu-
catieve toets, waarbij de te bieden informatie en oefening gepresenteerd worden als on-
derdeel van de terugkoppeling. (zie hierover  ↓ "In de module"). 

Meervoudig probleem, meervoudige oplossing 

In bovenstaande tekst wordt misschien de indruk gewekt dat u op zoek moet gaan naar één 
probleem dat precies met één zelfstudiemodule wordt opgelost, terwijl het overige onder-
wijs gelijk kan blijven. Meestal is het probleem ingewikkelder, bijvoorbeeld: de studenten 
kunnen iets niet voldoende na afloop van de onderwijseenheid, én ze zien dat niet, én de 
toetsing is niet helder, én wat er nu gebeurt kost te veel tijd.  

In zo'n geval moeten een paar zaken tegelijk aangepakt worden. U ontwikkelt bijvoorbeeld 
een zelfstudiemodule voor een deel van de doelen, terwijl u de studenten laat samenwerken 
voor andere doelen, én u herziet de toetsing. Met zo'n aanpak trekt u veel overhoop, maar 
vaak is het wel de meest werkzame. 
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 Betrek in uw probleembeschrijving ook de problemen die u niet met een zelfstudiemo-
dule wilt oplossen maar die er wel mee te maken hebben. Doe dit in de planfase, dus 
vóór de beslissing over het starten van het ontwikkeltraject. 

Werkvormen 

Werkvorm: de studenten doen het werk 

Studenten leren voornamelijk van wat zij doen. Het onderwijs zorgt ervoor dat zij dat kúnnen 
doen, dat ze dat doelgericht, efficiënt en bewust doen, en dat zowel de student als de oplei-
ding weten in hoeverre de juiste leerresultaten geboekt worden.  

Om een didactisch ontwerp voor een onderwijseenheid te maken, redeneert u als volgt: 

 Doelen: wat kunnen of weten de studenten straks 

 Leeractiviteit: wat moeten de studenten doen om dat te bereiken 

 Onderwijsactiviteit: wat moet de opleiding doen om hen daarbij te ondersteunen 

Het beste neemt u tegelijkertijd de toetsing mee: 

 Formatieve toetsing: hoe weten de studenten wat zij nog te doen hebben. 

 Summatieve toetsing: hoe weet de opleiding in hoeverre de studenten het doel bereikt 
hebben. 

Soms vallen onderwijsactiviteit en leeractiviteit samen – bijvoorbeeld in een werkcollege. 
Soms ook niet, bijvoorbeeld bij een zelfstudiemodule, waarmee de studenten werken zonder 
dat er (op dat moment) nog een docent aan te pas komt. In alle gevallen dient u zich primair 
af te vragen wat de studenten zouden moeten doen en op wat voor manier zij te werk gaan. 
Dat heet de werkvorm.  

Online zelfstudiemodules als werkvorm 

De klassieke vorm van de online zelfstudiemodule is als volgt te omschrijven: 

 De studenten werken individueel aan een computer. 

 Op deze computer draait de module. 

 In die module speelt zich een soort dialoog af: 
 een denkbeeldige docent presenteert informatie; 
 deze 'docent' roept de student op tot actie (stelt een vraag); 
 de student reageert daarop; 
 de 'docent' geeft daar terugkoppeling op. 

Kenmerkend is dat het gedrag van deze denkbeeldige docent voorgeprogrammeerd is (door 
echte docenten). De interactie tussen de student en deze denkbeeldige docent kan extreem 
basaal zijn, zoals in een "page turner", waarin de student vooral bezig is met door tekst en 
plaatjes te bladeren. Het docentgedrag kan ook behoorlijk intelligent zijn, als de 'docent' 
geleidelijk aan een profiel van de student ontwikkelt en op grond daarvan op maat gesneden 
informatie aandraagt en vragen stelt. De opbouw kan strikt lineair zijn, of juist veel keuzes 
aan de student overlaten. 

Binnen deze werkvorm zijn derhalve nog allerlei varianten mogelijk, en ook kan men ín een 
module nog verschillende werkvormen combineren, bijvoorbeeld afwisselende leerfasen en 
zelftoetsfasen.  
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Samen aan één computer 

Studenten kunnen heel goed in paren aan één computer werken. Dit is een mogelijkheid die 
weinig wordt gebruikt maar die grote voordelen kan hebben, ook als de module zo ontwik-
keld is dat die veronderstelt dat er maar één student mee aan het werk is. De twee studen-
ten doen als het ware samen alsof ze één student zijn, en ze vertalen zonder het te merken 
het 'je' in de module naar 'jullie'. Tijdens het werk bespreken ze telkens met elkaar wat de 
juiste reactie is op de vragen die de module stelt.  

Voordelen hiervan (ten opzichte van individueel werk) zijn: 

 de studenten zijn actiever leren meer doordat ze tegenover elkaar onder woorden bren-
gen wat ze denken; 

 als een begeleider erbij rondloopt (gesteld dat de module in een zaal wordt doorgeno-
men), kan deze gemakkelijker horen wat er gedacht wordt en desgevraagd ook helpen; 

 er zijn minder computers nodig (maar wel evenveel stoelen). 

Nadelen: 

 sommige studenten werken liever alleen (dus laat die mogelijkheid open); 

 deelname is minder gemakkelijk te registreren; 

 als de module een formatieve toets bevat geeft deze geen uitsluitsel over individuele 
vorderingen; 

 sommige zalen zijn zo ingericht dat het nauwelijks past om in paren met één computer te 
werken. 

Alternatieve werkvormen 

In een goed didactisch ontwerp worden eerst verscheidene werkvormen overwogen voordat 
beslist wordt om met één daarvan of een combinatie verder te gaan. Als u dit document 
leest, heeft u waarschijnlijk al voor de online zelfstudiemodule als werkvorm gekozen, maar 
ook dan is het zinvol deze alsnog naast andere werkvormen of varianten of combinaties te 
zetten. 

We noemen hier enkele veel voorkomende alternatieven waarmee u (en/of de student) 
soms betere resultaten kunt bereiken met minder kosten – alles afhankelijk van de boven-
genoemde probleemanalyse. De bekende niet-digitale werkvormen (boek lezen, college vol-
gen, deelnemen aan werkcollege, practicum, veldwerk, stage) laten we weg.  

De diapresentatie (bv met Powerpoint of Prezi) 

Als u vooral informatie wilt presenteren, stapsgewijs, in kleur, eventueel met beweging en 
geluid, overweeg dan een powerpoint te maken. Die hoeft niet lineair te zijn: vertakkingen 
zijn goed mogelijk (interne hyperlinks van de ene dia naar de andere), en met wat handig-
heid maakt u ook inzichtelijke animaties. 

 Voordelen: gemakkelijk te onderhouden en verspreiden 

 Nadeel: een powerpoint bekijken is een erg passieve werkvorm. Zo'n presentatie daagt 
de studenten niet uit om er wat mee te doen, tenzij u er opdrachten omheen bouwt 
waarin ze iets produceren op grond van de geboden informatie. 
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De kennisclip 

U neemt een video op waarin u iets vertelt, uitlegt, of demonstreert. Als u er tevoren goed 
over nadenkt (een script maakt), kunt u nog een indeling aanbrengen. Het wordt heel wat als 
u er een regisseur bijhaalt en een inhoudelijk bekwame én boeiende deskundige in beeld 
brengt. 

 Voordelen: werkt goed vooral bij onderwerpen waarbij emotie een rol speelt en om din-
gen te laten zien die anders onzichtbaar blijven voor de student of die slecht in tekst en 
schema's zijn uit te leggen. Kennisclips zijn in de mode: het werkt ook goed voor uw PR. 

 Nadelen: de werkvorm 'video kijken' is nogal passief. Gebruik ze daarom alleen als on-
derdeel van andere werkvormen (zoals opdrachten of zelftoetsen, of online zelfstudie-
modulen). 

De online syllabus 

Voorzover een leerboek niet volstaat, schrijft en verzamelt u tekst, afbeeldingen, video-
opnamen en hyperlinks en ordent u zo dat ze aansluiten bij uw onderwijs. Dit geheel zet u 
online, in de vorm van webpagina's, of als een powerpoint of een pdf. 

 Voordelen: studenten kunnen met grote vrijheid van tijd en plaats zelf bepalen wat ze 
bestuderen. Ook kunt u de syllabus tussentijds bijwerken. En u spaart papier. 

 Nadelen: een syllabus op zich is nog geen onderwijs. Studenten moeten weten waarom 
en hoe ze deze syllabus zouden moeten bestuderen. Dat kan enigszins met goede voor-
lichting, maar wat echt werkt is goede en bijtijdse formatieve toetsing. 

Opdracht met online peer review 

U geeft de studenten een opdracht die tot een schriftelijk product leidt. In een tweede deel 
van de opdracht organiseert u peer review. Tenslotte leveren ze hun werk bij u in; u be-
spreekt dit met hen, bijvoorbeeld in een werkcollege. Herhaal dit proces drie of vier keer. De 
uitwerking van de laatste opdracht beoordeelt u summatief. 

Deze werkvorm is de afgelopen tien jaar in talloze varianten, ook voor groepswerk, uitont-
wikkeld. Het proces kan goed gefaciliteerd worden in Blackboard (forums en assignments). 

 Voordelen: de studenten zijn bijzonder actief; ze bepalen zelf waar en wanneer ze wer-
ken (maar er zijn wel deadlines); ze schrijven en werken daardoor zorgvuldiger dan mon-
deling; ze leren het meest van het geven van feedback; de  docent kan terugkoppelen op 
een veel hoger niveau dan zonder voorafgaande peer review. 

 Nadelen: het vereist veel denkwerk om de opdrachten en productcriteria zó op te schrij-
ven dat de studenten zinnig feedback op elkaars werk leveren. Als de studenten niet 
eerder met online peer feedback gewerkt hebben, moeten ze er de eerste keer echt aan 
wennen. Hetzelfde geldt voor de docenten. 

Meer over online peer review vindt u in de zelfstudiemodule www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/47  

http://www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/47
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Online formatieve toets 

U biedt de studenten een toets aan waarmee ze kunnen vaststellen in hoeverre ze (een deel 
van) de doelen al bereikt hebben. De toets lijkt op de uiteindelijke summatieve toets (tenzij 
u goede redenen heeft daarvan af te wijken, bv. oefenen van deelvaardigheden of woord-
kennis). De terugkoppeling kan verschillende vormen aannemen: 

 na afname krijgen de studenten de goede antwoorden; 

 net als in de echte toets komt er een cijfer uit, plus duidelijke aanwijzingen wat waar fout 
was; 

 'intelligente' terugkoppeling vertelt de studenten waar ze nog aan moeten werken; 

 de studenten bespreken (bv. in een forum) eerst onderling wat de goede antwoorden 
zouden moeten zijn en daarna komt pas de 'expert' met de juiste antwoorden. 

Formatieve toetsing die lijkt op de summatieve toets en die aan het begin van een onder-
wijseenheid wordt afgelegd is een goede manier om studenten duidelijk te maken wat de 
doelen van die onderwijseenheid zijn. Ook zien ze daardoor goed wat ze nog te doen heb-
ben. De feedback kan worden gekoppeld aan het direct aanbieden van nog te bestuderen 
informatie; in dat geval is de toets eigenlijk een soort online zelfstudiemodule. 
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Maak een globale werkvormkeuze 

 Beslis op grond van bovenstaande verkenning of u inderdaad de eerdergenoemde on-
derwijsproblemen wilt aanpakken met een zelfstudiemodule. 

 Beslis in grote lijnen hoe die module past te midden van andere, bestaande en eventueel 
nieuw te ontwikkelen werkvormen en leermiddelen. 

 Beslis in grote lijnen wat de werkvormen in de module worden. Bijvoorbeeld één van de 
volgende, of een combinatie daarvan: 
 een presentatie, zoals u die ook in Powerpoint zou kunnen maken; 
 een lineaire 'dialoog' met vragen met tamelijk 'domme' feedback;  
 een lineair of vertakkende dialoog met een slimmere docent die bij feedback reke-

ning houdt met eerder gegeven feedback; 
 een zelftoets met goed/fout of met gedetailleerdere feedback; 
 een eenvoudige casus: casusinformatie plus een reeks vragen die de student door 

die casus heen voert, met feedback op goede en foute beslissingen; 
 een simulatie, waarin de casus zich ontwikkelt afhankelijk van de keuzen van de stu-

dent; 
 een summatieve toets (maar: dit wordt afgeraden, zie ↑ toetsing). 

Rondom de module 

Vaak lijken zelfstudiemodules geheel op zichzelf te staan in het onderwijs: de  student gaat 
individueel aan een computer zitten, neemt de module door, en is dan klaar. Meestal zal er 
tevoren echter al het een en ander gebeurd zijn, en ook tijdens en na het gebruik van het 
programma is er nog veel mogelijk. We verkennen hier wat van die mogelijkheden; ze over-
lappen ten dele met de bovengenoemde werkvormen. 
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Voorafgaand 

Een zelfstudiemodule is geen vanzelfsprekend onderdeel van een cursus. De studenten moe-
ten het nut ervan inzien, liefst zó, dat ze zich erdoor uitgedaagd voelen. Afhankelijk van de 
opzet kan het zijn dat studenten het beste tevoren al iets bestudeerd of anderszins voorbe-
reid moeten hebben, willen ze efficiënt met de module kunnen werken. 

 Besteed op verschillende plaatsen en tijden aandacht aan de module. Denk aan: 
 Vermelden, inleiden en verantwoorden in studiegids, cursushandleiding, blokboek, 

inclusief de veronderstelde studiebelasting 
 Bespreken op een oriënterend college, wijzen op doelen en toetsing 
 Inleiden door de studenten een formatieve toets op dit onderwerp te laten maken 

(zie boven) 
 Tijdig en duidelijk beschikbaar stellen van voorbereidende opdracht en materiaal. 

Tijdens 

Soms zijn er redenen om eisen te stellen aan de omstandigheden waaronder studenten de 
module doornemen. Ook kan het zijn dat u extra aanwijzingen wilt geven. Denk aan: 

 Plaats en tijd: als de studenten de module uitsluitend op vaste tijden in een zaal kunnen 
doornemen, zoek dan tevoren uit of dat haalbaar is qua roostering. 

 Beschrijf wat de studenten het beste bij zich kunnen hebben. Denk aan: 
 Begeleidend materiaal op papier, tekstboek, etc. 
 Een online woordenboek, Internet, vakinhoudelijke informatiebronnen. Dat kan u 

veel werk schelen: u kunt gewoon woorden gebruiken die de studenten zouden 
moeten kennen; en zoniet, dan zoeken ze ze op. 

 Eigen voorbereidend werk: kunnen de studenten tijdens het werk bij hun netwerk-
schijf, USB-stick, Blackboard, tablet, smart phone? 

 Een voorziening om notities te maken: kunnen ze een tekstverwerker open houden 
tijdens het werken met de module en de resultaten opslaan? 

 Als u de studenten aanraadt om in paren te werken, geef hun dan aanwijzingen over hoe 
ze dat het beste kunnen doen, wat te doen bij eenlingen die liever toch zelfstandig wer-
ken, en wat te doen bij een oneven aantal studenten. 

Onderbroken 

Een zelfstudiemodule kan ook onderdeel uitmaken van een langlopend proces, bijvoorbeeld 
het opzetten, definiëren, uitvoeren, en beschrijven van een experiment, of onderzoek, of 
veldwerk, of literatuurstudie. De module loodst de student dan in een aantal fasen door de 
kritieke vragen die gesteld en beantwoord moeten worden. 

Een andere reden om het werken met de module van tijd tot tijd te onderbreken kan zijn, 
dat feedback nodig is die te ingewikkeld is om van te voren te programmeren.  De module 
geeft dan alleen het raamwerk en de eenvoudiger feedback, onderbroken door bijvoorbeeld 
een werkcollege of een ronde van online peer feedback. 

 Neem een besluit over de continuïteit. Kan de module in één keer doorlopen worden? 
Moet dat? Wat gebeurt er tussendoor? Kan dat of moet dat? Klopt het qua studiebelas-
ting? 
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 Indien de module onderbroken wordt, moet die dan studentgegevens opslaan of springt 
de student zelf naar een volgend deel? Zijn er manieren waarop de student zelf gegevens 
kan vastleggen en later weer hergebruiken (bv een parallel geopende tekstverwerker, 
rekenblad, of forumsysteem zoals Blackboard)?. 

Naderhand 

De meeste online zelfstudiemodules houden bij wat elke student doet. Deze gegevens kun-
nen gebruikt worden voor allerlei doeleinden. Daarnaast kan de student zelf gegevens bij-
houden. Bovendien – daar gaat het eigenlijk om – leert de student ervan. Wat gebeurt hier-
mee? 

 Beslis of u de gegevens in wilt zetten voor begeleiding of voor summatieve beoordeling. 
Als u ze voor beide wilt gebruiken (dat is principieel problematisch, zie eerder in dit 
hoofdstuk), verantwoord dat dan zorgvuldig – vroeg of laat zal een examencommissie 
daarnaar vragen. Het kan ook dat u de gegevens voor geen van deze twee wilt gebrui-
ken. 

 Beslis hoe u de gegevens opslaat voor de kwaliteitszorg rondom de module. U kunt ze 
immers gebruiken om zicht te krijgen op de studiebelasting en op bijvoorbeeld onduide-
lijkheden of te moeilijke of makkelijke passages. 

 Beslis of u van de studenten verwacht dat ze gegevens bijhouden en bijvoorbeeld in-
brengen in werkcolleges of forums of anderszins. 

 Beslis hoe u de leerresultaten summatief wilt toetsen, en of u van de studenten ver-
wacht dat ze gegevens (bijvoorbeeld een ín de module door hen geformuleerde vraag-
stelling of conclusie) naderhand inbrengen in een summatieve toetsing. 

 Als studenten in paren hebben gewerkt, moet er toch individueel getoetst worden. Laat 
hen bijvoorbeeld en individueel een verslag schrijven, waarvoor ze ieder een cijfer krij-
gen.  

 Beschrijf tenslotte zorgvuldig, in directe taal, aan de student gericht, wat er van hun ac-
ties wordt bijgehouden en wat er met die gegevens, al dan niet geanonimiseerd, gedaan 
wordt. Op die manier werkt u aan een 'veilige leeromgeving' waarin studenten durven te 
exploreren, expres fouten maken, etcetera. 

Verplichting 

In sommige opleidingen stelt men deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten verplicht. 
Dat gebeurt ook voor bijvoorbeeld formatieve toetsen en voor zelfstudiemodules. De ver-
plichting is dan de manier om studenten er toe over te halen module door te nemen. Hier-
boven is al betoogd dat men dit met duidelijke doelen, goede toetsing en bijtijdse voorlich-
ting ook kan bereiken.  
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Wilt u toch het gebruik van de module verplicht stellen (dus met consequenties bij verzuim), 
dan ontstaan dezelfde complicaties als bij digitale summatieve toetsing: 

 Identificatie: u moet zeker weten dat degene die de module doorneemt, ook werkelijk 
degene is die die zegt te zijn; 

 Betrouwbaarheid: de deelname moet foutloos geregistreerd worden, zodat bijvoorbeeld 
bij een crash toch duidelijk is wie wat gedaan heeft; 

 Omdat identificatie en betrouwbaarheid beide lastig online te realiseren zijn, wordt wel 
deelname op een bepaalde tijd en in een bepaalde zaal verplicht gesteld. Daarmee tast u 
een van de voordelen van online zelfstudie aan: studeren met vrijheid van tijd, plaats en 
tempo. 

In de module 

Actoren, taal en toon 

In een online zelfstudiemodule zit als het ware een digitale docent, die de student aan-
spreekt. Door die dialoog voelt deze docent menselijker aan dan bijvoorbeeld de schrijver 
van een tekst. Het is niet vanzelf een fijne docent: hij (zij?) is nogal dwingend, omdat hij de 
vragen stelt en de keuzen biedt, én hij is nogal dom, omdat het programmeren van intelli-
gente feedback erg moeilijk is, en dus duur, en daardoor niet loont ten opzichte van de winst 
in termen van leerresultaten. 

De kunst is derhalve, de juiste toon te vinden in de teksten die de module biedt. We geven 
enkele adviezen. 

 U kunt van de docent een virtuele persoon maken, die zich voorstelt, eventueel met een 
plaatje, die 'ik' schrijft, en eventueel een eigen stijl heeft. Dit heeft alleen zin als u ver-
schillende rollen door verschillende 'actoren', virtuele personen, laat vervullen, bijvoor-
beeld een casuspresentator, een begeleider, een expert, een examinator. Iets dergelijks 
komt in games voor. In eenvoudiger werkvormen is er maar één alwetende docent en 
die kunt u het beste impliciet laten. 

 "De passieve vorm wordt zo weinig mogelijk gebruikt en er wordt afgezien van afstande-
lijk taalgebruik, zoals de naamwoordelijke stijl". Schrijf zo veel mogelijk in spreektaal, 
maak correcte en complete zinnen, gebruik gerust de gebiedende wijs, blijf beleefd, blijf 
bescheiden. Indien u met verscheidene schrijvers werkt, laat dan één persoon de eindre-
dactie voeren om stijlbreuken te voorkomen. 

 Beslis of u 'je' of 'u' tegen de student zegt. In zelfstudiemodules voor bachelor- en mas-
terstudenten is 'je' het meest geschikt omdat een docent een student in het echt in een 
begeleidingsgesprek ook met 'je' aanspreekt.  

 Gebruik geen humor tenzij u heel goed schrijven kunt. Humor kan gemakkelijk verkeerd 
verstaan worden en u heeft geen manier om dat te detecteren of recht te zetten.  

 Als een module bestaat uit een leergedeelte en een toetsgedeelte, dan kunt u verschil-
lende stijlen hanteren om dat te markeren: eerst begrijpend, behulpzaam, daarna for-
meel. 

 Denk goed na over de feedback die de docent geeft op goede en foute antwoorden (zie 
ook hieronder). Een pop-up die in knalgroen GOED!!! schreeuwt is de eerste de beste 
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keer al erg hinderlijk. Als een module uit een reeks gelijkvormige vragen bestaat en geen 
specifieke feedback op goede antwoorden geeft, overweeg dan om telkens hetzelfde te 
schrijven. (b.v. 'Correct.'). 

 Gebruik geen 'Je moet' en andere verplichtende termen, tenzij dat nu eenmaal moet. 
Vaak bereikt u hetzelfde door het te formuleren alsof het vanzelfsprekend is. "Je bestu-
deert de komende twee weken die-en-die literatuur; reken op ongeveer vijf uur studie-
tijd. Daarna maak je een nieuwe afspraak en je start dit programma met je inlogcode." 

Feedback 

In het klassieke basisschema (afgeleid van de geprogrammeerde instructie) presenteert de 
module informatie, stelt een vraag, en reageert dan op het antwoord van de student. Die 
reactie bestaat meestal uit: 

 het antwoord van de student wordt opgeslagen; 

 er verschijnt een tekst over het gegeven antwoord; 

 er komen nieuwe mogelijkheden beschikbaar, eventueel voorzien van advies. Bijvoor-
beeld: 
 "Probeer het opnieuw" (dezelfde vraag, volgende antwoordkans); 
 "Kun je je antwoord anders formuleren?" (bij het niet herkennen van een antwoord 

op een open vraag); 
 Er komt een 'domme' knop "ga verder", waarmee de student doorgaat naar de vol-

gende vraag ongeacht wat er zojuist geantwoord werd 
 Er komt een 'slimme' knop "ga verder", waarmee de student doorgaat naar info plus 

een vraag die te maken heeft met het gegeven antwoord, bijvoorbeeld doorvragen, 
remediëren, extra info op een apart scherm (dit heet vertakking of branching). 

Daarbij kunt u verscheidene ontwerpkeuzen maken.  

 Kan de student altijd bladeren? Dus: vragen onbeantwoord laten, eerst verder kijken, 
achteruit terug, vragen opnieuw beantwoorden, etcetera. Dit geeft de student veel vrij-
heid. De opgeslagen gegevens zijn moeilijk te interpreteren. 

 Kan de student na een goed antwoord ook een fout uitproberen? In de praktijk is vaak de 
feedback op een fout antwoord interessanter dan die op een goed antwoord. Studenten 
die het goede antwoord weten kiezen soms opzettelijk een fout antwoord. Zo'n actieve 
houding is waardevol. Ook hier geldt: de opgeslagen gegevens zijn moeilijk te interprete-
ren. Als het programma vertakt, moet aan de studenten duidelijk zijn dat dit afhankelijk 
is van hun laatste keuze. 

 Modules die open vragen stellen en de antwoorden analyseren zijn veel leerzamer dan 
die met gesloten vragen, vooral als de gevraagde antwoorden hele of halve zinnen moe-
ten zijn. Het vereist het nodige (van de software en van de auteur) om de antwoord-
analyse goed te specificeren. Dan nog is er een reële kans dat het antwoord verkeerd ge-
interpreteerd wordt. Dat is niet erg, zolang de toon van de feedback bescheiden is, en de 
feedback duidelijk aan de analyse aanhaakt. Bijvoorbeeld "Je schrijft onder meer 'zons-
verduistering', maar dat is een begrip dat voor deze kwestie niet relevant is." 

 Bedenk van te voren wat voor soort feedback en vraagafhandeling u gaat gebruiken en 
wees dan in het programma zo consequent mogelijk. Eventueel legt u het mechanisme 
uit in de introductie. 
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Eerst de vraag, dan pas de info 

Er zijn goede redenen om een zelfstudiemodule niet op te zetten als instructie met controle-
vragen maar als een educatieve toets met uitgebreide feedback. De student leert dan vooral 
door vragen te beantwoorden en de slimme inhoudelijke feedback daarop te verwerken. Die 
feedback kan uitleg zijn of een vertakking naar een volgende vraag.  

Het basisschema wordt dan: 

 de module stelt een vraag of biedt een keuze; 

 de student antwoordt; 

 het antwoord wordt opgeslagen 

 de module reageert specifiek op het gegeven antwoord: 
 vraagt naar een herformulering van het antwoord 
 geeft inhoudelijke feedback in de vorm van informatie of uitleg of een verwijzing die 

aansluit bij dat antwoord 
 vertakt naar een relevant vervolgdeel van het programma. 

In feite verschilt dit niet veel van het schema uit de vorige paragraaf; alleen de 'informatie' 
wordt nu niet meer vanzelfsprekend gepresenteerd, maar alleen voor zover nodig als feed-
back op vragen. 

Het voordeel hiervan is dat de studenten actiever zijn (je vraagt je telkens af of je iets al 
weet of kunt, en wat dat dan is) en dat er niet nodeloos informatie verstrekt wordt die de 
student toch al beheerst. Op deze manier kan een module veel sneller en effectiever diffe-
rentiëren dan met de klassieke lineaire instructie.  

Een mogelijk nadeel van deze methode is dat de module complex van structuur wordt. Er 
ontstaan allerlei vertakkingen en samenkomsten in, waardoor het voor de auteurs moeilijker 
is om overzicht te houden. Ook bladeren door de module wordt onmogelijk of onzinnig om-
dat er geen doorlopende lijn meer is. 
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Onderhoud en duurzaamheid 

Als uw module 'af' is, en goed blijkt te werken, dan is er een gerede kans dat dat een half 
jaar later al niet meer zo is; de wereld verandert immers voortdurend. U moet uw module 
regelmatig aanpassen. De vakterm hiervoor is 'onderhoud', en het is een normaal verschijn-
sel bij alle digitale producten. In een goed projectplan is hier van te voren aandacht aan be-
steed: wie gaat dat doen, hoe vaak is het nodig, hoe weten we of het nodig is, etcetera. 

Bij het ontwerpen van een modulen kunt u rekening houden met deze kwetsbaarheid. Daar-
bij geldt dat duurzaamheid op gespannen voet staat met maatwerk: hoe precieser u uw ver-
onderstelde doelgroep 'bedient', hoe groter de kans dat het na enige tijd niet meer klopt. 

Hieronder volgen overwegingen over duurzaamheid, die helaas onderling strijdig zijn. Soms 
is het ene handiger, soms het andere. 

Verwijzen naar buiten de module 

Wees voorzichtig met hyperlinks naar webadressen die buiten uw module vallen; na verloop 
van tijd werken die niet meer. Vergelijk de volgende drie verwijzingen (d.d. december 2013): 

A. Informatie over de BKO op uw faculteit vindt u via: 
Letteren: http://www.radboudnet.nl/letteren/onderwijs/bko/  
FSW: http://www.ru.nl/socialewetenschappen/medewerkers/item_762763/item_762765/   
FNWI: http://www.ru.nl/fnwi/bko  

B. Informatie over de BKO op uw faculteit vindt u op 
http://www.iowo.nl/icto/bko/gids/#facultair  

C. Informatie over de BKO op uw faculteit vindt u op uw facultaire website of bij uw facul-
taire BKO-contactpersoon 

Type A geeft de meeste 'service' aan uw doelgroep (hier: BKO-geïnteresseerden). Maar: u 
gebruikt veel hyperlinks, en de tweede (van FSW) is een deeplink met een adres waarvan u 
kunt vermoeden dat dat niet lang zal standhouden. 

Type B is een verwijzing naar een plaats waar deze informatie verzameld is. U biedt maar 
één link. Bovendien zijn dit soort adressen doorgaans minder kwetsbaar. (Hoewel, IOWO, 
dat bestaat al twee jaar niet meer...) 

Type C is veruit de veiligste verwijzing, maar niet de meest 'klantvriendelijke'. U legt het pro-
bleem van het vinden van de juiste informatie bij de lezer, en neemt aan dat die óf op de 
faculteit de weg weet, óf kan googelen (én dat alle faculteiten een vindbare informatiepagi-
na hebben) (quod non). 

In het algemeen geldt: 

 Neem alleen hyperlinks op als ze echt nodig zijn; 

 Hoe minder hyperlinks, hoe minder onderhoud; 

 Kortere hyperlinks veranderen minder snel dan lange; 

 Soms kunt u de betreffende webmaster vragen hoe stabiel de link is. Die van FNWI is 
bijvoorbeeld een 'gegarandeerde' url; die blijft werken ook als de FNWI-website herzien 
wordt. 

http://www.radboudnet.nl/letteren/onderwijs/bko/
http://www.ru.nl/socialewetenschappen/medewerkers/item_762763/item_762765/
http://www.ru.nl/fnwi/bko
http://www.iowo.nl/icto/bko/gids/#facultair
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Kopiëren versus verwijzen 

Wees voorzichtig met het kopiëren van informatie. Dat gaat meestal heel gemakkelijk, maar 
zodra de informatie niet meer klopt is het lastig om alles weer in orde te krijgen. U moet dan 
op verschillende plekken reparaties uitvoeren en vaak wordt er dan één vergeten. 

Dit geldt ook voor informatie die buiten uw module staat. Die kunt u gemakkelijk naar bin-
nen kopiëren, maar als de informatie verandert moet u uw module aanpassen.  

U kunt kopiëren vermijden door te verwijzen met een interne of externe link. Voor externe 
links geldt echter het gevaar dat die beperkt houdbaar zijn (zie de vorige paragraaf). 

Toeters en bellen 

Wees voorzichtig met het inzetten van extra franjes die niet werkelijk nodig zijn voor de 
functie van uw module (= dat die studenten helpt de leerdoelen te bereiken). Vaak zijn die 
het meest kwetsbaar; ze werken bijvoorbeeld niet meer als er een nieuwe versie van de au-
teursomgeving komt waarmee u de module maakt, of ze werken niet op bepaalde browsers, 
etcetera. 

Work-arounds en slimmigheden 

Soms kunt u met de middelen die u ter beschikking staan (hier: de auteursomgeving) niet 
goed voor elkaar krijgen wat u eigenlijk wilt. De verleiding is dan groot om iets te bedenken 
waardoor dat via een omweggetje tóch kan. Wees daar echter heel voorzichtig mee. Het kan 
goed dat in een volgende versie het omweggetje niet meer werkt. Bovendien begrijpt u – of 
uw collega die het onderhoud doet – een jaar later niet meer hoe dat omweggetje werkt; 
eventuele documentatie raakt altijd kwijt. Advies: hou het zo simpel mogelijk. 

Zet informatie en verwijzingen op weloverwogen plaatsen 

Bij ↑ werkvormen zijn al enkele 
didactische overwegingen be-
sproken om een zelfstudiemodule 
te ontwerpen als een onderdeel 
van een groter geheel.  

Er zijn ook praktische argumenten 
om met meerdere systemen tege-
lijk te werken, waarbij u voor elke 
functie het meest geschikte sys-
teem gebruikt. Bijvoorbeeld: 

 Maak één webpagina waarin u alle externe hyperlinks opneemt. Vaak is zo'n pagina ge-
makkelijker te controleren en onderhouden, en bovendien kunt u de studenten ook van-
af andere plekken dan uw module naar die pagina verwijzen. 

 Zet de video's in een videosysteem dat geschikt is voor onderwijs, zoals de videoserver 
voor weblectures of het systeem dat aan de digitale leeromgeving hangt (RU: Kaltura). 
Zo'n systeem heeft goede afschermingsmogelijkheden en bijzondere afspeelmogelijkhe-
den (zoals indexering en snelheidsregeling) 
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 Ga 'uitleg' niet nodeloos uw module in kopiëren als die toch al op een andere wijze toe-
gankelijk is, zoals in de powerpoint die u in uw college gebruikt. Geef uw powerpoint een 
veilige bestandsnaam en zet 'm op een betrouwbare plek op een server. Eventueel 
neemt u 'm op als bestand in uw module – maar pas dan wel weer op met dubbel onder-
houd. 

■ 


