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Het propedeusevak basiswiskunde bij de Hogeschool van Amsterdam is 
omgevormd naar een succesvolle blended cursus. Het rendement steeg van 
60% naar 91%. Robert Meijeringh sprak hierover op het symposium Open en 
Online Education 11 maart 2014. Hij vertelt over zijn lesssons learned en geeft 
veel nuttige tips. Zijn motto? “Het zweet op de juiste rug”. 
 
WAAROM? 
 
Rendement verhogen en studenten individueel bedienen  
Meijeringh begon in 2006 als docent wiskunde bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en ontwikkelde 
de wens om te moderniseren. Er waren ook andere aanleidingen om het onderwijs om te vormen. De 
propedeuse werd omgebouwd van globale informatica naar diverse richtingen binnen informatica. De 
opleiding wilde beter inspelen op de diversiteit van de instroomstudenten vanuit havo, mbo en vwo met 
een sterke variatie in wiskundige voorkennis. De populariteit van de opleiding zorgde voor een snelle 
toename van eerstejaarsstudenten (naar 500-600 studenten) wat de instelling voor de vraag stelde hoe 
ze die aantallen adequaat kon bedienen? En tenslotte was er de opkomst van digitale leermiddelen en 
elektronische leeromgevingen in de markt.  
 
Deze aanleidingen vormden een goede uitgangssituatie voor veranderingen. Het doel werd het 
rendement verhogen en de studenten op individueel niveau bedienen. Daarmee was de route van 
herontwerp gekozen en kon Meijeringh aan de slag. 
 
HOE? 
 
Ontwerpen en ontwikkelen 
Het ontwerpen en ontwikkelen was een 
fikse uitdaging. Het didactisch concept 
moest veranderen. De insteek daarbij was: 
meer inspelen op leerstijlen. Vervolgens is 
de lesstof modulair ingedeeld en is een 
diagnostische toets ingevoerd. Daarnaast 
zijn er digitale oefeningen en toetsen 
ontworpen, kennisclips ingezet, leerpaden 
ontwikkeld en hoorcolleges omgevormd 
naar werkcolleges. 
 
WAT? 
 
Van oude naar nieuwe situatie 
In de oude situatie duurde het vak 10 weken, 
waarvan 7 weken hoorcolleges, dan thuisstudie en tot slot de eindtoets. In de nieuwe situatie is de 
lesstof modulair ingedeeld: met 8 modules van elk drie weken. De eerste twee weken bestaan uit 
werkcolleges. Hierin wordt vraaggestuurd theorie gegeven, individueel of in groepjes. De derde 
moduleweek is huiswerk- en toetsweek. De lesstof is opnieuw ingedeeld naar: wat past bij elkaar, wat is 
klein af te bakenen. De stof wordt direct getoetst vanuit het idee dat het dan beter beklijft. Meijeringh 
voerde de diagnostische toets in. Om twee redenen: het beginniveau van studenten weten en op 
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individueel niveau modules kunnen aanbieden. Vervolgens is het moduleaanbod ingericht voor 500 
studenten, 6 docenten, 6 lokalen, 4 uur. Er is per lokaal ingedeeld aan de hand van de diagnostische 
toets. Dat werkte vrij goed uit. 
 
Hobbels 
Het projectteam is tegen verschillende dingen aan gelopen: 

 Gedoe bij het gebruik van de online wiskundetool: ‘weet inloggegevens niet’, ‘hoe werkt het?’ etc. 

 Studenten hadden niet geoefend, met slechte resultaten als gevolg.  

 Beveiliging: de toets werkte niet, pc’s liepen vast, waren anders geconfigureerd, student opent 
andere programma’s op eigen laptop. 

 Verbinding met server viel soms weg.  

 Roostering op naam werkt niet. Dit veroorzaakte onrust en chaos en betekende veel administratie. 
De student wil niet wekelijks lijsten bekijken. Dus daarmee is gestopt. 

 Veel administratie.  
 
Bijsturing 
Verschillende zaken zijn bijgestuurd:  

 Het project is gestopt met de diagnostische toets. Het leverde effectief niets op. 

 Heldere communicatie naar studenten. Het rooster werd wekelijks via de ELO bekend gemaakt. En 
elke student ontvangt een e-mail: niet op naam, wel op studierichting. Studenten kiezen zelf naar 
welke docent ze gaan.  

 Studenten kregen verplicht huiswerk. 

 Roostering op richting binnen de opleiding informatica. 

 ‘Het zweet op de juiste rug’. 

 ‘Flipping the classroom’. 

 Heldere studiewijzer en toetsmatrijs. Elk onderwerp heeft een kennisclip.  
 
PLUS PUNTEN? 
 
Kwaliteitswinst en resultaten 
Een schets van de kwaliteitswinst en van resultaten: 

 Het rendement is gestegen van 60% naar 85% en later zelfs 91%. 

 Studenten zijn meer tevreden over aanbod van het materiaal, over de opzet en over de begeleiding. 
Ze beoordelen het vak met een cijfer 7.5 tegen een cijfer 4 of 5 in de jaren ervoor. 

 Van de 615 eerstejaars hebben er 595 deelgenomen aan een toets. 581 van hen hebben de toets 
gehaald. Dit is het effect van verplicht huiswerk doen voordat je mag deelnemen aan de toets. 

 Ruimte voor eigen leerstijl en tempo. Verveling of achterstand als gevolg van niveauverschil is 
voorbij. De student bepaalt zelf hoe snel hij de 3 weken per module doorloopt.  

 Geen verplichte colleges. Studeren kan vanaf thuis. De student die moeite met de stof heeft, komt 
naar het werkcollege.  

 Vrij flexibel systeem. Gebouw dicht? Toets uitstellen? Op afstand maken? Het kan.  

 Diagnostische toets leverde niet verwachte resultaat.  
 
‘Het zweet op de juiste rug’.  
De docent die zwoegt om iedereen mee te krijgen? Dat is niet de bedoeling. De student bereidt zich thuis 
voor, alle materialen zijn online beschikbaar, er is duidelijke uitleg per onderwerp, over tijdsduur, etc. 
Studenten komen vrijwillig naar werkcollege om eventueel vragen te stellen. Zo komt het zweet op de 
rug bij de student, waar het hoort. Er zijn enkel nog werkcolleges, geen hoorcolleges. Er is gestopt met 
het organiseren van groepsbijeenkomsten: veel werk, nauwelijks deelnemers. Studenten zijn uit zichzelf 
groepsactiviteiten gaan ondernemen. Een ander bijeffect is dat studenten worden ontlast in de 
tentamenweek. Dat vinden ze prettig. De aanpak is ook geschikt voor de deeltijd opleiding en voor 
andere vakken. Het is niet per se nodig om voor dit systeem te kiezen.  
 



 
 

Meer voordelen en oplossingen 
Er zijn meer voordelen en oplossingen het vermelden waard: 

 Er is meer dynamiek in de werkcolleges door de theorie vraaggestuurd te bespreken.  

 Het online systeem peilt ook succesrate van elke vraag. Handig, om zo nodig de vraag aan te 
passen. 

 Wekelijks wordt via de ELO het rooster bekend gemaakt. Studenten kiezen zelf naar welke docent 
ze gaan. Verspreiding gebeurt uit henzelf. Dat werkt prima. Docenten hebben ook eigen stijl. Student 
kiest docent die bij hem past. Ook dat loopt heel aardig.  

 Je wilt voorkomen dat studenten op de dag van de toets nog met huiswerk komen. Dus is de 
deadline voor afronding van het huiswerk gesteld op 0:00 uur in de nacht voor de toets. Het 
voorkomt chaos op de toetsdag zelf.  

 Voor een eventueel (nachtelijk) performancerisico bij de server is de oplossing: regel het beheer 
zodanig dat je server op afstand kan herstarten. Denk na of je de server binnen of buiten de 
instelling plaatst. Als buiten: zorg voor korte communicatielijnen.  

 
TIPS? 
 
Enkele lessons learned en tips: 

 De diagnostische toets heeft geen meerwaarde. Niet doen: studenten ervaren het toch als een 
stressmoment.  

 Gebruik geen namenlijsten in de organisatie rond roostering. Gebruik wel de ELO en e-mail naar 
studenten per studierichting (en niet op naam.) 

 Wat te doen tegen fraude met huiswerk? Niet: streng optreden of aanpakken via de 
examencommissie, dat werkt niet. Beter is: zo organiseren dat het niet de moeite loont om op 
internet antwoord te zoeken.  

 Communiceer naar studenten volstrekt helder wat er van hen wordt verwacht.  

 De logistiek is lastig. Het plannen van het juiste aantal lokalen voor de werkcolleges is ingewikkeld, 
omdat je van te voren niet precies weet hoeveel studenten naar de werkcolleges komen. Door 
ervaring krijg je daar handigheid in. 

 Kennisclips inzetten? Er is al veel beschikbaar op internet. Bekijk dat eerst, voordat je zelf een clip 
gaat maken. Kennisclips vergen onderhoud.  

 
MEER 
 

 Presentatie Blended learning in de praktijk: van idee tot uitvoering van Robert Meijeringh  

 Demo Maple T.A. met leerpaden, kennisclips, en de online wiskundetool gezien vanuit de student.  

 Contact: Robert Meijeringh, Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Informatica, Technische 
informatica, Business IT en management, e--mail r.c.meijeringh@hva.nl. 

 
 
Symposium Open en Online Education 
Op dinsdag 11 maart organiseerden SURF, het ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging 
Hogescholen het symposium Open en Online Education voor bestuurders en managers in het hoger 
onderwijs. Tijdens het symposium is duidelijk geworden dat open en online onderwijs aan het begin staat 
van een lange en interessante weg. Nieuwe leermethoden ontstaan bijna als vanzelf door de 
experimenten die Nederlandse hoger onderwijs instellingen aangaan, waarvan de meest bekende de 
MOOC’s zijn. Of deze ontwikkelingen disruptive zijn of een aanvulling vormen op het bestaande 
campusonderwijs was een van de vragen die tijdens het symposium ruimschoots aan bod kwam. Dat 
zowel open, als online onderwijs ‘here to stay’ zijn, stond voor alle aanwezigen vast. 
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