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1. Inleiding en probleemstelling 

Met het oog op de toenemende belangstelling voor e-learning en digitalisering binnen het onderwijs, 

willen wij graag uw aandacht vragen voor het online beschikbaar maken van hoorcolleges. Vanuit 

studenten is hier veel vraag naar; zij gebruiken deze mogelijkheid tijdens het leren van hun 

tentamens als ondersteuning bij het leren van de behandelde stof. Momenteel is er binnen de RUG 

nog geen eenduidig beleid met betrekking tot het wel of niet online beschikbaar maken van 

hoorcolleges. Voor sommige studenten is het de normaalste zaak van de wereld dat hun colleges 

worden opgenomen en dat zij deze, in ieder geval voor het tentamen, op Nestor kunnen terugkijken. 

Voor andere studenten blijft colleges terugkijken slechts een droom die zij tijdens hun gehele studie 

nooit in vervulling zullen zien gaan.  

Lijst Calimero is van mening dat colleges online terug kunnen kijken een zeer waardevolle toevoeging 

is op de voorbereiding voor een tentamen en dat deze faciliteit in een tijdperk waarin steeds meer 

materiaal digitaal beschikbaar komt, niet meer kan ontbreken. Bovendien is de benodigde 

apparatuur veelal al aanwezig in de collegezalen, waardoor de investeringen die gedaan moeten 

worden om alle hoorcolleges online beschikbaar te maken, mee zullen vallen. Hoewel het uiteindelijk 

aan de opleidingen zelf is om te bepalen of hoorcolleges worden opgenomen en online komen te 

staan, is het volgens Lijst Calimero wel nodig om van bovenaf het signaal te geven dat dit zeer 

gewenst is, zowel met het oog op de grote onderlinge verschillen tussen opleidingen maar ook met 

het oog op de digitalisering van het onderwijs, waarbij colleges terug kunnen kijken zelfs eerder een 

vereiste mogelijkheid is dan een gewenste. 
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2. Invulling 

De invulling van hoorcolleges online beschikbaar maken, kan op verschillende manieren. Idealiter 

worden alle hoorcolleges direct na het college online gezet, zodat studenten deze meteen terug 

kunnen kijken. Wij begrijpen echter dat docenten vrezen dat er dan geen studenten meer naar hun 

college komen en hebben ons voorstel hierop aangepast. Om de mogelijkheden toch zo goed 

mogelijk te benutten, kan er een beleid komen voor reguliere studenten en een beleid voor 

studenten die een tweede studie of bestuursjaar doen, ondernemer zijn of extra vakken volgen. 

Daarnaast ontstaan er door het online beschikbaar stellen van hoorcolleges mogelijkheden voor 

extra toetsingsmomenten.  

2.1 Regulier beleid 

Lijst Calimero stelt voor om uit te gaan van het volgende reguliere beleid bij het online beschikbaar 

stellen van opgenomen hoorcolleges:  

 Van ieder vak worden de hoorcolleges opgenomen 

 Minstens twee weken voor het tentamen worden de colleges online beschikbaar gesteld 
 

Deze voorwaarden gelden voor studenten die zich hebben ingeschreven voor het betreffende vak en 

geen bijzonderheden hebben gemeld bij de docent. Doordat de colleges minstens twee weken voor 

het tentamen online komen, kan het terugkijken van de hoorcolleges studenten net dat beetje extra 

ondersteuning geven bij de voorbereiding van een tentamen. Zij kunnen bijvoorbeeld met hun 

aantekeningen van het betreffende college ernaast het hoorcollege terugkijken en zodoende 

controleren of ze inderdaad goed hebben begrepen wat de docent vertelde, of ze tijdens het college 

niks gemist hebben in hun aantekeningen en of ze de stof inmiddels al beheersen. Ook geeft dit hen 

de mogelijkheid om hun studietijd flexibeler in te delen. 

Vanuit docenten is een veelgehoorde vrees dat zij bang zijn dat studenten niet meer naar de 

hoorcolleges komen als deze worden opgenomen en op internet komen te staan. Lijst Calimero is 

van mening dat met het bovengenoemde beleid de collegezalen niet leeg zullen stromen. Twee 

weken voor een tentamen is vaak het laatste college al geweest en daarmee vaak ook de laatste 

mogelijkheid voor studenten om vragen aan de docent te stellen. Als de colleges pas na deze 

mogelijkheid teruggekeken kunnen worden, zullen studenten om het vak goed te volgen nog gewoon 

de hoorcolleges ‘in real life’ moeten volgen.  

2.2 Aangepast beleid op aanvraag 

Voor studenten die een tweede studie doen, extra vakken volgen, een bestuursjaar doen of 

ondernemer zijn, biedt de mogelijkheid om hoorcolleges terug te kijken nog meer voordelen dan 

voor de ‘reguliere’ groep. Deze studenten kunnen hierdoor flexibeler studeren. Als zij wegens een 

dubbel rooster of door verplichtingen voor hun bestuur of bedrijf het college overdag moeten 

missen, maar wel de mogelijkheid hebben om dit college ’s avonds nog terug te kijken, blijft het ook 

voor hen mogelijk om vakken te volgen en studiepunten te halen, waardoor zij makkelijker nominaal 

kunnen studeren.  

Voor hen zou een aangepast beleid het beste werken om ze in de gelegenheid te stellen flexibel te 

studeren. Lijst Calimero stelt dan ook voor dat deze groep studenten van te voren een aanvraag 
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indient bij de vakcoördinator om het college niet pas twee weken voor het tentamen online 

beschikbaar te stellen, maar direct na het college zelf. Zo blijft het ook voor hen mogelijk om het vak 

te volgen en zouden ze bijvoorbeeld ook gewoon kunnen participeren in de werkcolleges. In overleg 

met de vakcoördinator kan bepaald worden welke colleges al eerder online komen. Of dit alle 

colleges zijn of slechts enkele die de student niet bij kan wonen, kan dan worden besloten. Een 

mogelijk voorbeeld voor wie wanneer in aanmerking komt voor dit aangepaste beleid, zijn de 

richtlijnen zoals deze nu aan de Rechtenfaculteit gelden1. Ook voor studenten die een of meerdere 

colleges wegens langdurige ziekte, een functiebeperking of wegens een verblijf in het buitenland2 

moeten missen, kan deze mogelijkheid een oplossing bieden en zo kunnen ook zij het college zonder 

opgelopen achterstand blijven volgen. 

2.3 Extra toetsingsmoment 

Naast bovengenoemde voorstellen kan het opnemen van hoorcolleges en deze online beschikbaar 

maken, ook op een andere manier het studierendement bevorderen. Veel vakken worden namelijk 

maar 1 keer per jaar aangeboden. Als studenten het vak dan niet halen, moeten ze meestal een heel 

jaar wachten voordat ze het vak nog een keer kunnen volgen en het tentamen opnieuw kunnen 

maken. Voor studenten die bijvoorbeeld nog maar 1 of 2 vakken open hebben staan, levert dit al 

gauw een jaar onnodige studievertraging op. Door deze colleges na de herkansingen nog een keer 

online beschikbaar te stellen en een extra toetsmoment in te plannen, kunnen studenten die het vak 

de eerste keer net niet gehaald hebben, dit vak binnen aanzienlijke tijd dan opnieuw proberen te 

halen. Als het bijvoorbeeld om een vak gaat wat alleen in het eerste semester gegeven wordt, 

kunnen zij dit vak in het tweede semester nog eens herkansen, wat ze een halfjaar tot een jaar 

studievertraging kan schelen. Lijst Calimero begrijpt dat dit niet de norm kan worden voor iedere 

student, maar een extra service is voor een kleine groep studenten die hen de mogelijkheid biedt om 

studievertraging te voorkomen, als ze nog enkele vakken moeten herkansen. Dit scheelt zowel de 

universiteit als de student zelf geld.  

3. Tot slot 

In een tijd waarin de druk op nominaal studeren steeds hoger wordt en waarin onderwijsmateriaal in 

steeds grotere mate online beschikbaar is, zal ook de RUG steeds meer eigen materiaal online 

beschikbaar moeten stellen, zo ook hoorcolleges. Sommige opleidingen lopen hierin voorop, terwijl 

andere opleidingen duidelijk een duwtje in de goede richting nodig hebben om in te zien hoe 

waardevol het voor studenten is om hun hoorcolleges terug te kijken. Wanneer hoorcolleges online 

beschikbaar zijn, kunnen studenten een gemist college alsnog volgen, flexibeler studeren en hun 

studiecarrière makkelijker combineren met extra-curriculaire activiteiten. Daarnaast zorgt het 

aanbieden van online hoorcolleges in een later blok gevolgd door een extra toetsmoment ervoor dat 

studenten de mogelijkheid hebben een vak sneller te herkansen om onnodige studievertraging te 

voorkomen. Lijst Calimero ziet hierin vele voordelen voor zowel de universiteit als haar studenten en 

stelt voor dat de RUG op centraal niveau beleid schrijft over het online aanbieden van opgenomen 

hoorcolleges, zodat er een duidelijk signaal wordt afgegeven aan de faculteiten en de onderlinge 

verschillen zullen verminderen, zodat iedere student zijn of haar colleges kan terugkijken.   

                                                           
1
 http://www.rug.nl/rechten/vraagenantwoord/masterstudent?tcid=rechten_8_891_900  

2
 Zie voor meer informatie over de mogelijkheid van colleges online terugkijken vanuit het buitenland en de 

voordelen hiervan, de notitie van Lijst Calimero ‘Studeren in het buitenland’ (2014/2015).  

http://www.rug.nl/rechten/vraagenantwoord/masterstudent?tcid=rechten_8_891_900

