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Het inrichten van noodgedwongen groepswerk 
Deze notitie bevat een korte analyse van de problematiek van het beoordelen van noodge-
dwongen groepswerk, gevolgd door drie adviezen voor onderwijsontwikkelaars die studenten 
in groepen laten werken met als doel daarmee tijd te winnen. Een vierde hoofdstuk geeft con-
crete aanwijzingen bij het realiseren van deze werkvormen in Brightspace. 
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0. Probleemanalyse 

Samenwerkend leren of leren samenwerken? 

Veel opleidingen hebben samenwerkingsvaardigheid expliciet als eindkwalificatie. Vaak ook is 
het onderwijs erop gericht dat studenten deze vaardigheid doelbewust en reflexief ontwikke-
len; soms wordt ook werkelijk getoetst of ze het bedoelde niveau behaald hebben1.  

Er is evenwel ook onderwijs waarin dat 'leren samenwerken' niet expliciet het doel is. Studen-
ten werken wel samen, en daarbij leren ze, maar om andere redenen, en met andere doel-
stellingen. Het gaat hier dus meer om 'samenwerkend leren'.  

Noodgedwongen groepswerk 

Een veelvoorkomende reden om studenten te laten samenwerken is de almaar afnemende 
tijd die docent en examinator per student beschikbaar hebben2. Als studenten met elkaar 
werken begeleiden ze tot op zekere hoogte elkaar, waardoor de docent tijd wint; en als stu-
denten bijvoorbeeld in tweeën een groepsproduct inleveren, wint de examinator de helft van 
de nakijktijd terug. De doelstellingen van dergelijke samenwerkingsopdrachten zijn vaak de-
zelfde als die van individuele opdrachten. Veelal is de opdracht ontstaan uit een van oorsprong 
individuele opdracht. 

Groepswerkproblemen 

Zulke opdrachten, waarbij de groep eigenlijk als één persoon beschouwd en beoordeeld 
wordt, leiden onvermijdbaar tot problemen. Bekende en minder bekende zijn: 
• de studenten verliezen hun motivatie doordat ze niet inzien waarom ze zouden moeten 

samenwerken; 
• 'meelifters' doen weinig, tot ergernis van de anderen, en leren weinig; 
• 'hardlopers' doen heel veel en leren veel (o.a. dat je beter niet kunt samenwerken); 
• soms schrijven groepsleden ieder de helft en plakken dat aan elkaar; 
• de beoordelingen zeggen weinig over de individuele competentie; 
• excellentie blijft buiten beeld; 
• examinatoren corrigeren liftgedrag met een lager cijfer3. 

                                                      
1  Dergelijk onderwijs vereist een weldoordacht ontwerp, met name doordat de examinator het gedrag van 

individuele studenten in een groep wel moet beoordelen maar in de praktijk niet kan waarnemen. Zie hier-
over:  Huisman, W. (2015) Het beoordelen van formeel groepswerk.  
Laatste versie via www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/68  

2  Veel docenten hebben onbewust het gevoel dat de druk veroorzaakt wordt doordat ze hun werk niet goed 
indelen of hun onderzoek teveel voor moeten laten gaan. Maar in de afgelopen tientallen jaren zijn de stu-
dentenaantallen gegroeid, is de studentenpopulatie diverser geworden, en zijn de docentenuren gekrom-
pen. De noodzaak voor efficiëntie komt dus minstens deels van buiten. Zie hierover bijvoorbeeld: Werkplan 
vermindering werkdruk Radboud Universiteit (2018). Te lezen via http://www.vsnu.nl/files/documen-
ten/Werkplan%20Vermindering%20Werkdruk%20Radboud%20Universiteit.pdf  

3  Dit gebruik van cijfers als beloning voor ijver of afstraffing van luiheid wordt algemeen geaccepteerd door 
zowel examinatoren als studenten. Maar het is principieel verkeerd. Een cijfer weerspiegelt de mate waarin 
een student de betreffende competentie beheerst, ongeacht hoe hard zij daarvoor gewerkt heeft. Alleen 
indien er ook een competentie 'je werkt vlijtig' zou zijn, kan een dergelijk 'cijfer voor ijver' enige betekenis 
hebben – maar dan bij de beoordeling van die competentie, en niet verpakt in de beoordeling van andere.  

http://www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/68
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Werkplan%20Vermindering%20Werkdruk%20Radboud%20Universiteit.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Werkplan%20Vermindering%20Werkdruk%20Radboud%20Universiteit.pdf
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De oorzaak zit vooral in de beoordeling 

Een flink deel van de groepswerkproblemen ontstaat door gebrek aan samenhang4 tussen de 
opdracht en de  beoordeling. Studenten richten hun gedrag namelijk niet naar de opdracht, 
maar naar de wijze waarop hun werk beoordeeld wordt, omdat ze nu eenmaal van die beoor-
deling afhankelijk zijn voor hun verdere studieloopbaan. Indien alleen het groepsresultaat 
wordt beoordeeld, zijn meeliften, hardlopen, en taaksplitsing heel begrijpelijke en op korte 
termijn zelfs verstandige strategieën. 

Een beoordeling is echter pas correct indien die een weergave is van individuele competentie. 
Bij een individueel product wordt die afgelezen uit dat product; bij een groepsproduct kan dat 
niet. 

Om deze discrepantie weg te nemen moet er dus voor gezorgd worden dat minstens een sub-
stantieel deel van de eindbeoordeling van het groepswerk betrekking heeft op daaruit blij-
kende competentie van het individu.  

 

Kijk ook naar de aard van de opdracht 

Je mag aannemen dat studenten goed aanvoelen of ze een taak het beste alleen kunnen 
uitvoeren, of verdeeld met anderen, of in samenwerking met anderen. Dat betekent dat 
je een opdracht die voor één persoon geschikt is niet kunt laten uitvoeren door een 
groep – ze zien dan de noodzaak van die samenwerking niet in en kiezen de snellere 
weg. 

In een goede groepsopdracht komen de verschillende achtergronden, mogelijkheden, 
vaardigheden en voorkennis van de groepsleden zo bij elkaar dat dat meer oplevert dan 
de som van ieder afzonderlijk. Zo'n opdracht moet dus complexer en minder eenduidig 
zijn dan een eenpersoonsopdracht. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door de groeps-
leden ieder een eigen rol in de groep te laten aannemen, waarover zij naderhand ook 
individueel verantwoording afleggen. 

Zo'n fundamenteel herontwerp gaat misschien te ver voor de hier besproken 'noodge-
dwongen' groepsopdrachten. Niettemin raden we aan om te proberen de groepsop-
drachten zo veel mogelijk te laten bestaan uit onderscheiden deeltaken die onderling 
afhankelijk zijn.  

 

 

Daarbij willen we nog waarschuwen voor de veel gebruikte constructie dat het eindcijfer voor 
een cursus voor bijvoorbeeld voor 30% bepaald wordt door het gezamenlijke product en voor 
70% bepaald door een individueel tentamen. Als dit tentamen in de ogen van de studenten 
losstaat van het groepswerk, zullen de problemen rond het groepswerk niet verdwijnen. De 
individuele component in de beoordeling moet merkbaar betrekking hebben op het groeps-
werk. 

                                                      
4  De noodzaak voor 'constructive alignment' [Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive align-

ment. In: Higher Education, 32(..), 347-364]) wordt inmiddels algemeen onderkend. Dit houdt in dat de leer-
doelen, de toetsing, de studentactiviteiten en de docentactiviteiten onderling op elkaar 'uitgelijnd' dienen 
te zijn.  
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 De hoofdstukken 1, 2, en 3 presenteren methoden om dit te bewerkstelligen zonder een 
compleet nieuwe opdracht te hoeven ontwerpen. Hoofdstuk 4 geeft allerlei praktische 
aanwijzingen voor wie deze methoden wil gaan implementeren. 

 

… en samenwerking verdient wél aandacht 

Wellicht lijkt het nu alsof deze 'noodgedwongen' groepsopdrachten eigenlijk 'fout' zijn, 
omdat ze niet het leren samenwerken als doel hebben terwijl de studenten wel moeten 
samenwerken. Maar onderwijs is in de praktijk altijd een complex compromis tussen 
intensiteit en effectiviteit van de inzet van studenten en docenten. Dat betekent dat het 
alleszins acceptabel kan zijn als er verscheidene van zulke opdrachten in een opleiding 
voorkomen – mits er wel ergens, liefst bijtijds of verspreid over de opleiding, zorgvuldig 
aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen en beoordelen van samenwerkingsvaar-
digheden. 
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1. Studenten schrijven individueel reviews 

Activiteiten 

De studenten schrijven in duo's een conceptwerkstuk. Ze schrijven ieder individueel een re-
view over het concept van twee andere duo's. Daardoor krijgen ze als duo reviews van vier 
studenten en hebben ze opgeteld het werk van vier andere duo's gezien. Op grond daarvan 
schrijven ze hun eindversie5. 

 

Beoordeling 

De examinator beoordeelt: 
• het gezamenlijke werkstuk op grond van een beoordelingsinstrument; 
• de gegeven individuele reviews op grond van een ander beoordelingsinstrument. 

We adviseren nadrukkelijk om de beoordeling van individuele reviews niet als een 'extraatje' 
te beschouwen. Kies bijvoorbeeld een weging van 50% - 50%.  

                                                      
5  Er zijn aanwijzingen dat studenten het meest profiteren van het geven van feedback aan hun medestuden-

ten en minder of niet van het ontvangen van feedback (Lundstrom & Baker, 2009 ; Liu & Carless, 2007) 
• To give is better than to receive: The benefits of peer review to the reviewer’s own writing. 

Lundstrom, K. & Baker, W. (2009). Journal of Second Language Writing, 18, 30-43. 
• Peer feedback: The learning element of peer assessment. Liu, N. & Carless, D. (2007). Teaching in 

Higher Education, 11(3), 279-290. 
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Benodigd 
• een goede omschrijving van de schrijfopdracht; 
• een beoordelingsinstrument waarmee de kwaliteit van het werkstuk beoordeeld wordt; 
• een goede omschrijving van de reviewopdracht; 
• een beoordelingsinstrument waarmee de kwaliteit van de review beoordeeld wordt; 
• een goede omschrijving van de te volgen feedbackprocedure, inclusief deadlines; 
• een systeem dat die feedback goed verlopen laat. 

Adviezen 

 

 

Gebruik Discussions in Brightspace als om-
geving waar studenten feedback kunnen 
geven en lezen. Maak in Discussions een 
Forum aan voor de werkstukken waarin je 
vervolgens een Topic maakt voor de peer 
reviews. Elke groep kan hier een Thread 
aanmaken waarin zij het conceptwerkstuk 
plaatsen. De andere studenten reageren 
op de thread en zetten hun feedback direct 
in het bericht of voegen via Insert Stuff een 
document toe waarin hun feedback staat 
(bijvoorbeeld een Worddocument met het 
conceptwerkstuk en hun opmerkingen in 
de kantlijn). 

 

Om de feedback van studenten te beoorde-
len kun je een Assignment aanmaken waar 
studenten hun feedback (nogmaals) inleve-
ren. 

 

De ervaring leert dat het feedbackproces beter verloopt als de docent bepaalt wie aan wie 
feedback geeft dan als de studenten zelf naar een feedbackpartner moeten zoeken. Het is 
daarom aan te raden om een schema op Brightspace te plaatsen dat studenten kunnen raad-
plegen om te zien aan welke groepen zij feedback dienen te geven. 
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2. Werkstuk plus mondeling groepsexamen 

Activiteit 

Studenten schrijven in trio's een werkstuk en leveren dat in. Daarna voeren ze een beoorde-
lingsgesprek met een inhoudelijk deskundige examinator die het werkstuk bestudeerd heeft. 
De examinator richt haar vragen niet naar de groep maar naar één groepslid, zonder te weten 
wie wat geschreven heeft. Dit groepslid antwoordt, waarna de andere groepsleden kunnen 
aanvullen, nuanceren, tegenspreken. 

Beoordeling 

De examinator beoordeelt 
• het gezamenlijke werkstuk op grond van een beoordelingsinstrument (dat de studenten 

ook gebruiken); 
• de gegeven individuele antwoorden op grond van een ander beoordelingsinstrument 

(dat de studenten kennen). 

We adviseren nadrukkelijk om de beoordeling van individuele antwoorden niet als een 'ex-
traatje' te beschouwen. Kies bijvoorbeeld een weging van 50% - 50%.  

Benodigd 
• een goede omschrijving van de schrijfopdracht; 
• een beoordelingsinstrument waarmee de kwaliteit van het werkstuk beoordeeld wordt; 
• een goede omschrijving van het beoordelingsgesprek; 
• een beoordelingsinstrument waarmee de kwaliteit van de antwoorden beoordeeld 

wordt; 
• een systeem om die mondelingen te plannen. 

Adviezen 

Laat aanvankelijk een tweede examinator bij een deel van de mondelingen meekijken en mee-
beoordelen. Evalueer eventuele verschillen. Neem een paar mondelingen op op video en be-
steed er aandacht aan in een calibratiesessie voor examinatoren. 

Een deel van de studenten zal zo'n mondeling met vrees tegemoet zien en wellicht daardoor 
onderpresteren als het zover is. Zorg daarom dat ze met deze werkwijze vertrouwd kunnen 
raken. Geef hun in elk geval het beoordelingsinstrument waarmee hun antwoordgedrag be-
oordeeld zal worden en voorbeelden van vragen die kunnen worden gesteld. Het is behulp-
zaam om een rubric te maken voor het mondeling examen om inzichtelijk te maken voor stu-
denten wat er van hen verwacht wordt en om na het examen feedback te geven. Laat studen-
ten oefenen, of doe een mondeling met een paar vrijwilligers voor in een plenaire bijeenkomst 
en bespreek die na.  

Ter overweging: bespreek het conceptwerkstuk 

Het mondeling kan ook betrekking hebben op het wel door de examinator gelezen maar nog 
niet beoordeelde conceptwerkstuk, halverwege het proces. In dat geval kan de examinator – 
pas na de beoordeling van de mondelinge antwoorden – nog suggesties geven en kunnen de 
groepsleden de inzichten die zij in het gesprek hebben opgedaan benutten om het werkstuk 
te verbeteren. 
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3. Groepswerkstuk met groepspresentatie 

Activiteit 

Studenten schrijven in trio's een werkstuk en leveren dat in. Daarna geven ze in een sympo-
sium een presentatie in trio’s over hun werkstuk. De examinator en de andere aanwezigen 
stellen vragen ter verduidelijking en ter discussie.  

Beoordeling 

De examinator beoordeelt 
• het gezamenlijke werkstuk op grond van een beoordelingsinstrument; 
• de individuele bijdrage aan de presentatie inclusief de antwoorden op vragen van de 

examinator en eventuele vragen van het publiek. 

We adviseren nadrukkelijk om de beoordeling van de individuele bijdrage aan de presentatie 
niet als een 'extraatje' te beschouwen. Kies bijvoorbeeld een weging van 50% - 50%.  

Benodigd 
• een goede omschrijving van de schrijfopdracht; 
• een beoordelingsinstrument waarmee de kwaliteit van het werkstuk beoordeeld wordt; 
• een goede omschrijving van de individuele bijdrage aan de presentatie; 
• een beoordelingsinstrument waarmee de kwaliteit van die bijdrage beoordeeld wordt; 
• een weloverwogen rooster. 

Adviezen 

In een grote groep zal het voorkomen dat het niet lukt om alle groepjes hun presentatie te 
laten verzorgen over de eindversie van hun werkstuk. In dat geval verzorgen ze eerder een 
presentatie over hun conceptwerkstuk en krijgen ze, na de beoordeling, nog suggesties. De 
groepsleden kunnen die benutten om het werkstuk te verbeteren. Dit vereist een beoorde-
lingsinstrument waarin wordt meegenomen dat dat in sommige gevallen voor een concept-
werkstuk en in andere voor een eindwerkstuk wordt gebruikt. 

Ter overweging: houd een wedstrijd voor de beste presentatie 

Door een competitie-element tussen groepen te introduceren, kan de cohesie binnen groepen 
worden gestimuleerd6. Roep bijvoorbeeld een wedstrijd uit voor de interessantste presentatie 
of de overtuigendste stelling en laat studenten stemmen om de winnaar te bepalen. Pas op 
voor grote prijzen of concentratie op de wedstrijd in plaats van de essays en presentaties op 
zichzelf; als er teveel nadruk ligt op winnen leidt competitie niet tot samenwerking maar juist 
tot buitensluiten van minder goed presterende groepsleden. 

Ter overweging: houd de presentaties in een openbare ruimte 

Ter verlevendiging van de opdracht zouden de presentaties in een deel van de faculteit gege-
ven kunnen worden dat toegankelijk is voor andere geïnteresseerden. Vraag studenten bij-
voorbeeld om een posterpresentatie te geven in de gang, zodat voorbijgangers mee kunnen 
luisteren en vragen kunnen stellen.  

                                                      
6 Van de Veen, E. (2016). Hoe maak ik een toetsopdracht? Voorthuizen: Communicatiereeks. 
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4. Praktische aanwijzingen  

3 manieren om groepen in te delen in Brightspace 

Met Brightspace kun je studenten indelen in groepen om gemakkelijk de groepsindeling te 
overzien en om het mogelijk te maken voor studenten om gebruik te maken van de tools die 
Brightspace biedt voor groepswerk. Het verdelen van studenten in groepen kun je doen door 

• studenten zich zelf in een groep in te laten schrijven via Self Enrolment, waarbij de docent 
kan vastleggen hoeveel groepen er zijn en hoe groot elke groep maximaal is; 

• studenten zelf in groepen in te delen via No Auto Enrolments; 
• studenten automatisch aan groepen toe te wijzen via Auto Enrolment, waarbij de docent 

kan vastleggen hoeveel groepen er zijn of hoe groot elke groep maximaal is. 

In de instructies lees je hoe je groepen aan kunt maken in Brightspace. 

Met een groep samenwerken in Brightspace 

Brightspace biedt een aantal tools die studenten kunnen gebruiken om online met elkaar sa-
men te werken. Over de functionaliteiten voor Groups lees je meer in de instructies. Met deze 
tools kunnen studenten onderling bestanden uitwisselen en een forum gebruiken om met el-
kaar te communiceren. Daarnaast kun je in Brightspace groepsopdrachten aanmaken om 
groepen een eigen opdracht te geven of om groepscijfers toe te kennen die voor alle leden 
van de groep geregistreerd worden. In de instructies lees je hoe je gebruik maakt van groeps-
opdrachten. 

Opdrachten in Brightspace waarbij studenten niks in hoeven te leveren 

Voor sommige opdrachten is het handig om een Assignment in Brightspace aan te maken waar 
studenten niks in hoeven te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een presen-
tatie of een mondeling examen, waarbij er geen digitaal product is dat studenten in kunnen 
leveren. Door een Assignment aan te maken kunnen studenten de beoordelingscriteria raad-
plegen en heeft de docent een plek om feedback en een beoordeling in te voeren. Om hier 
gebruik van te maken creëer je in Brightspace een Submission Folder waarbij je kiest voor Text 
submission, no file required. In de instructies lees je hoe je opdrachten in Brightspace aan-
maakt. 

------ 

http://ru-werkinstructies.screenstepslive.com/s/Teacher/m/brightspace/l/866756-hoe-maak-ik-groepen-administration-groups
http://ru-werkinstructies.screenstepslive.com/s/Teacher/m/brightspace/l/942150-hoe-kan-ik-groepen-gebruiken-administration-groups
http://ru-werkinstructies.screenstepslive.com/s/Teacher/m/brightspace/l/934654-hoe-gebruik-ik-assignments-voor-groepen-assignments-groups
http://ru-werkinstructies.screenstepslive.com/s/Teacher/m/brightspace/l/866744-hoe-maak-ik-submission-folders-aan-in-assignments-activities-assignments
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