
FAQ studenten rond O-project “Haalbaarheidsstudie van alternatieve 
semesterindeling in de bacheloropleidingen wiskunde en fysica” 

Lijkt het voorgestelde systeem niet te zeer op een hogeschoolsysteem waarbij de vrijheid van  
de studenten aan banden wordt gelegd?

In het voorgestelde systeem zouden veel minder contactmomenten gepland worden dan in 
een hogeschool, waardoor studenten net –meer dan nu– zelfstandig kunnen bezig zijn met de 
leerstof. We moeten te allen tijde vermijden dat de aanpak te schools wordt.

Bij permanente evaluatie wordt gedacht aan het systeem bij Calculus waar er 4 “pseudo-
examens” zijn doorheen het jaar. Dit heeft eerder een negatieve bijklank bij studenten.  
Terecht?

De invulling van permanente evaluatie kan veel verschillende vormen aannemen, waarbij ook 
bv. het geven van feedback een belangrijke rol inneemt en niet alle evaluatie moet leiden tot 
een score die meetelt voor de eindevaluatie (formatief vs summatief). Een gepaste invulling 
van permanente evaluatie moet vak per vak uitgetekend worden. In ieder geval is het niet de 
bedoeling om de leerstof te verhakselen, maar wordt best cumulatief geëvalueerd.

Bij het systeem in Denemarken, waar de studenten blokken hebben van 7 weken, gaat heel  
veel stress gepaard. Zou het voorgestelde systeem niet voor meer stress zorgen door de vele  
deadlines?

In Denemarken worden telkens 1 week blok en 2 weken examens aan een periode van 7 
weken gehangen, het komt er dus op neer dat studenten 12 weken per jaar in de 
examenstress zitten. Dit is net wat we willen vermijden met het voorgestelde systeem. 
Bovendien wordt in Denemarken geen doorgedreven permanente evaluatie toegepast. 
Hierdoor gaan studenten erg onvoorbereid de examenperiodes in zonder te weten waar ze 
staan, met meer stress tot gevolg.

Het systeem lijkt op het middelbare-schoolsysteem met veel kleine testjes. Is dit echt zo?

Allereerst zouden er véél minder contacturen ingericht worden dan in het middelbare-
schoolsysteem, waardoor de tijd veel zelfstandiger en efficiënter kan ingericht worden. 
Permanente evaluatie is hierbij echter wel nodig om tijdig feedback te geven en studenten te 
activeren. Naar het einde van universitaire studies toe is het de bedoeling dat een student 
zelfstandig wordt, maar we kunnen in het begin nog niet verwachten dat een student dit al 
volledig is. 

In het huidige systeem kunnen de studenten de vakken studeren waar ze zin in hebben en  
regelmatig afwisselen.

Uit de literatuur blijkt dat het aantal vakken die je tegelijkertijd gedoceerd krijgt een negatieve 
invloed heeft op je slaagkans: het is niet efficiënt. De vrijheid om af te wisselen en zelf te 
beslissen wat je studeert zal anderzijds niet geheel verdwijnen: door de reductie van het 
aantal contacturen komt er tijd vrij waarin je als student zelf beslist wat gestudeerd / verwerkt 
wordt.

Er zijn nu veel vakken geprogrammeerd in een semester, hoe krijg je die in twee blokken  
“gepropt”?

In de eerste plaats zouden vakken “herverkaveld” worden tot er 2 à 3 vakken per blok zijn. Erg 
grote vakken kunnen hierbij bv. opgesplitst worden. In de tweede plaats zouden er minder 
contactmomenten zijn, die bovendien anders ingericht zouden worden. Het is dus zeker niet 
de bedoeling om de huidige vakken in 2 blokken te “proppen”.
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Een meerwaarde van het huidige systeem is dat je dwarsverbanden kan leggen tussen parallel  
gegeven vakken, kan dit niet meer in het voorgestelde systeem?

Doordat vakken elkaar opvolgen worden bepaalde dingen herhaald en valt alles uiteindelijk op 
zijn plek. Er kan hierbij teruggegrepen worden naar de leerstof van eerdere vakken, waardoor 
je een “ahaa” moment krijgt dat je niet zou hebben als de vakken tegelijkertijd zouden lopen. 
Uiteraard moet hiervoor goed nagedacht worden over de volgorde van de vakken.

Voor sommige vakken heb je toch een langere verwerkingstijd nodig dan 10 weken?

In het huidige systeem start de verwerkingstijd in de praktijk vaak pas tijdens de blokperiode, 
terwijl deze in het voorgestelde systeem onmiddellijk begint. Bovendien zou bij een 
herverkaveling van de vakken bezinkingstijd uitgesmeerd worden over verschillende vakken.

Mensen die onder het huidige systeem goed functioneren en geen uitstelgedrag vertonen,  
worden in het nieuwe systeem gedwongen terwijl dat voor hen niet nodig is.

Zulke studenten passen het voorgestelde systeem in feite al toe. Goede studenten 
functioneren in elk systeem goed.

Richt dit nieuwe onderwijssysteem zich niet op een groep studenten die eigenlijk niet hoeft te  
slagen omdat ze de capaciteiten niet hebben?

Studenten die niet op hun plaats zitten zouden in een ideale situatie op voorhand al verwittigd 
moeten worden en geraken er sowieso niet, ook niet in het voorgestelde systeem. Ze zouden 
wel sneller feedback krijgen waardoor ze zich sneller kunnen heroriënteren.
Het voorgestelde systeem richt zich op studenten die in het huidige systeem vertraging 
oplopen. Het niveau zou dus niet zakken. “Het is niet omdat je meer studenten over de streep 
trekt dat je de streep moet opschuiven. Als je beter traint kan je ook sneller lopen.” (Peter 
Lievens, HLN 08/03/2011)

Wat met de belasting van het personeel?

Dit is inderdaad een aandachtspunt, maar ook voor docenten gaat het niet om méér tijd, maar 
om een andere invulling van de tijd. Waar in het huidige systeem veel contactmomenten 
ingericht worden, komt in het voorgestelde systeem tijd vrij om bv. feedback te geven op 
verschillende manieren. Uit studies blijkt trouwens dat een gelijkaardig nieuw systeem niet 
leidt tot meer werk voor studenten én docenten.
Er zou in ieder geval wel een degelijke begeleiding aangeboden worden aan proffen en 
assistenten voor de hervorming van hun vakken, i.s.m. DUO.

Zal dit systeem ook uitgebreid worden naar de hogere jaren?

Als het systeem wordt ingevoerd zal dit progressief gebeuren: eerst alleen de 1e studiefase 
van de bachelor, dan pas de 2e fase, … zodat na 3 jaar de hele bachelors wiskunde en fysica 
het nieuwe systeem volgen. Als deze proefperiode positief geëvalueerd wordt kan nagedacht 
worden over een uitbreiding naar de hele faculteit en misschien nog breder.

Zal het sociale leven van de studenten in dit systeem verschillen van dat van de rest van de  
studenten? Hoe kan er voldoende tijd voor sociale contacten gegarandeerd worden?

De nadruk wordt in de haalbaarheidsstudie gelegd op de “verwerkingscapaciteit” van de 
student. Dit wil concreet zeggen dat niet verwacht zou worden dat studenten in het totaal méér 
tijd besteden aan hun studies dan nu het geval is. De tijd die besteed wordt zou alleen 
efficiënter besteed worden. Studenten zouden m.a.w. nog evenveel tijd over hebben voor 
sociale activiteiten dan andere studenten, en dan werkende mensen in een 40u werkweek. 
Verder zouden de lesvrije week en vakantieperiodes nog steeds samenvallen met de 
opleidingen die het huidige systeem blijven volgen. Ook zou een examenperiode er helemaal 
anders uitzien dan momenteel, omdat je als student veel meer bij bent met de leerstof, al veel 
feedback hebt gekregen en beter weet waar je voor staat.
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Waarom wordt de denkpiste niet overwogen om het huidige semestersysteem te behouden,  
maar met efficiëntere lessenroosters?

Dit zou een eerste stap in de goede richting zijn, maar dan blijft het probleem bestaan dat 
studenten met veel te veel verschillende vakken tegelijkertijd bezig zijn om efficiënt en 
diepgaand te kunnen studeren.
Een belangrijke conclusie van de haalbaarheidsstudie is dat op àlle niveaus de tijd op een 
efficiëntere manier moet worden ingedeeld: op het niveau van een jaar, een semester, een 
week, een lesuur.

Wat met de programmatie van keuzevakken?

Voor keuzevakken die instappen in het systeem is de aanbodperiode belangrijk. Hiervoor zal 
er overleg nodig zijn tussen Fysica en Wiskunde omdat de verplichte vakken van de ene 
keuzevakken kunnen zijn van de andere richting. Voor keuzevakken die niet instappen in het 
systeem blijft de normale programmatie behouden. De contactmomenten worden 
georganiseerd over 2 periodes en kunnen interfereren met andere contactmomenten. Hiervoor 
zal de nodige flexibiliteit voorzien moeten worden. 

De examens van de keuzevakken en de “nieuwe” vakken zullen niet samen vallen: is dat een 
probleem?

In het haalbare scenario zouden de laatste week van de 2de en 4de periode samenvallen met 
de laatste week van de examenperiode in het huidige systeem. Dit kan in praktijk betekenen 
dat er geen contactmomenten meer geprogrammeerd worden voor keuzevakken tijdens de 
laatste lesweken van een periode, wat meteen wil zeggen dat er tijd vrijkomt om het examen 
hiervan voor te bereiden.
Anderzijds zou de “examenweek” van de 1ste en 3de periode samenvallen met een lesweek van 
het eventueel keuzevak. Aangezien een examen in het nieuwe systeem veel minder zwaar 
zou zijn door de permanente evaluatie is dit niet noodzakelijk een probleem, maar het moet 
bewaakt worden dat het nog mogelijk is voor studenten om deze lessen te volgen.

Wat als je een vak “meeneemt”? Is dit praktisch haalbaar?

Als beslist wordt om het nieuwe systeem verder uit te werken moet hier absoluut rekening 
mee gehouden worden. Volgtijdelijkheden zullen hier een belangrijke rol spelen.

Pendelstudenten zullen hun lange verplaatsingen moeten maken voor korte lesperiodes. Is dat 
wel efficiënt?

Tijdens de lesvrije momenten is het zeker niet de bedoeling dat studenten allemaal terug naar 
huis gaan of naar hun kot: er zou net gestimuleerd worden om de overige tijd samen te 
spenderen op de campus. Samen studeren en een sociale en academische integratie leiden 
immers tot hogere slaagkansen, zoals blijkt uit de literatuur. Hiervoor zou ruimte gecreëerd 
worden, niet alleen in de tijd maar ook in de ruimte.
In Utrecht werken ze bv. met “DOL”-momenten: “docent op loopafstand”, waarbij studenten in 
groep studeren en een docent of assistent beschikbaar is bij vragen.

Bij de overgang van het jaarsysteem naar het semestersysteem bleek dat het engagement van  
de studenten ineens een enorme terugval kende. Zal dit zich herhalen?

Bij de overgang naar het semestersysteem ontstond een onderbreking in de sociale en 
academische contacten van de studenten door de lange blok- en examenperiode in januari. 
Dit zou net verbeteren met het voorgestelde systeem. Ook tijdens de lesweken zou er meer 
ruimte zijn om als student zelf je activiteiten te plannen.
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Treedt er geen vakmoeheid op als je 10 weken aan een stuk met dezelfde 2 of 3 vakken moet  
bezig zijn?

Ook binnen een vak heb je variatie, al moet dit zeker bewaakt worden. In Utrecht, waar ze een 
gelijkaardig systeem hanteren, wordt dit alvast niet als negatief ervaren door de studenten.

Nu kunnen de studenten hun tijd indelen in een periode van 10 weken feesten, gevolgd door  
een periode van 3 weken blokken. Dit zal niet meer gaan.

Voor studenten die geen begeleiding nodig hebben en/of willen bestaat er ook de optie om 
een examencontract af te sluiten. De andere studenten hebben begeleiding nodig om te 
slagen. Bovendien zou er nog voldoende tijd overblijven, ook in het voorgestelde systeem, 
voor een rijkelijk gevuld sociaal leven.

Wat indien je door ziekte of ongeval enkele weken niet kan deelnemen aan het  
onderwijsproces? In het huidige systeem is dit niet onoverkomelijk, hoe zal dat lopen in het  
nieuwe systeem?

Dit zou inderdaad sneller tot problemen leiden in het voorgestelde systeem, ook als bv. een 
docent ziek is, maar is niet onoverkomelijk en moet geval per geval bekeken en opgelost 
worden.

Zal dit geen invloed hebben op de instroom?

Dit is een terecht zorgpunt. Hiertoe moet marktonderzoek gebeuren.

Wat met grote groepen?

Hoorcolleges in grote groepen zouden beperkt worden in het voorgestelde systeem, al zou 
ook hier interactiever gewerkt kunnen worden. Dit kan bv. met een “clickersysteem”, 
groepswerk, peer feedback, ... 
De praktische implicatie van meer werken in kleinere groepen (voldoende lokalen, …) moet 
concreet bekeken worden als het systeem wordt uitgerold maar hier worden geen grote 
problemen verwacht aangezien er veel minder contactmomenten zouden georganiseerd 
worden.
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