


PROGRAMMA 13 MAART

• Start, inleiding
• Inleiding toetsing op het HBO
• Oefening: toets

• Les
• Leestijd
• Tentamen (15 min.)
• Bespreking

• Ca.10.50 Ervaring op het HBO
• Nikita en Marieke

• Om 11.50 met coaches naar 01A05

2

Presenter
Presentation Notes
9.30 Start, inleiding9.35 Toetsing op het HBO 25 minuten10.00 oefening toets(tentamenopstelling maken, wc)Les (5 min) – 10.05-10.10Leestijd (10 min) – 10.10-10.20Tentamen (15 min.) 10.20 10.35Bespreking 10.35 – 10.50Ca.11.00 Ervaring op het HBONikita en MariekeOm 11.50 met coaches naar 01A05



BIJEENKOMST VANDAAG: STUDIEVAARDIGHEDEN IN HET 
HBO

- WAT IS KENNIS?

- WAT IS LEREN?

- HOE LEER JE?

- TOETSING 

3



WAAROM?
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• Twee grote drempels voor voormalige mbo’ers in het hbo: 
taalvaardigheid en ‘algemene’ studievaardigheden. 

• Terwijl jullie als mbo’ers ook pluspunten hebben: meer ervaring met 
samenwerking, presenteren en professionele houding



NOG EVEN…

• We werken hier met competenties. Een competentie is een 
samenhang tussen... 

• Kennis
• Vaardigheden
• Houding
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WAT IS KENNIS… DENK 1 MINUUT NA. 

• Omdat de H van hbo staat voor ‘hoger’ is ‘kennis’ dus echt 
belangrijk!

• Wat is volgens jullie een omschrijving in 1 zin van het begrip 
‘kennis’?
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KENNIS.... 

• Kennis is het eigen maken (‘internaliseren’) van nieuwe informatie 
die idealiter aansluit op bestaande kennis. Bij een volledige 
beheersing van kennis kun je deze ook toepassen. 

• Kennis is iets anders dan termen of regels kunnen kopiëren. Een 
kind kan 1 + 1 = 2 uitspreken als een rijmpje zonder te weten wat nu 
echt de waarde van ‘2’ is. 
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WAT IS LEREN?

• Kennis is het eigen maken (‘internaliseren’) van nieuwe informatie 
of handelingen die idealiter aansluit op bestaande kennis (of 
handelingen). Bij een volledige beheersing van kennis en 
handelingen kun je deze zonder instructies toepassen. 

• Leren is het proces om die kennis eigen te maken. 
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HOE LEER JIJ?

• Benoem minstens 3 verschillende situaties waarin jij de 
afgelopen jaren hebt geleerd. Hoeft niet alleen met school te 
maken (5 minuten). 
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LEREN

• … om handelingen beter uit te voeren (‘doen’)
• … om ‘theoretische’ kennis te beheersen (‘weten’)

Er is altijd vrijwel altijd een uitwisseling tussen die twee: 
• een essay schrijven is een handeling (‘het schrijven, de zinnen 

maken’) maar ook moet je kennis van zaken hebben (‘weten waar je 
over praat’). 

• Het besturen van een auto is een handeling (‘sturen, schakelen, 
kijken’) maar ook moet je kennis van zaken hebben (‘wanneer heb 
je voorrang, wat betekent dat bord, wanneer en waarom moet je 
schakelen’)
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LEREN IS IETS ANDERS DAN… 

• Een tekst heel vaak lezen
• Dingen uit je hoofd leren
• (Oefen)tentamens maken
• Iets wat je al goed kunt of weet herhalen
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LEREN VALT OF STAAT MET JE MINDSET
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• Growth Mindset of Fixed Mindset



HOE TOETSEN WE WAT JE HEBT 
GELEERD? TWEE VORMEN
• Een meerkeuze- of openvragententamen, maar een andere vorm 

(essay) kan ook om vooral theoretische kennis te toetsen. 
• Een assessment of portfolio: je laat zien hoe jij handelt, hoe je 

vaardigheden beheerst en wat je weet aan de hand van jouw werk. 
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WANNEER IS IEMAND SLIM?

• Overleg in drietallen: formuleer 3 concrete kenmerken van een slim 
persoon (2 minuten)
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SLIM: JA OF NEE?

• Iemand die natuurkundige formules uit zijn hoofd kent
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SLIM: JA OF NEE?

• Iemand die een brug zo kan ontwerpen dat hij niet instort
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SLIM: JA OF NEE?

• Een Nederlandse student die alle Duitse naamvallen kent
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SLIM: JA OF NEE?

• Een Nederlandse student die een eigen bedrijf opricht in Berlijn 
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SLIM: JA OF NEE?

• Iemand die een belangrijke econoom kan citeren
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SLIM: JA OF NEE?

• Iemand die een probleem heeft bedacht om de staatsschuld en 
werkloosheid aan te pakken
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EEN SLIM PERSOON…

• Kan iets met de kennis en de vaardigheden die hij beheerst.

(Kennis waar je niks mee kunt is leuk voor op verjaardagen). 
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KENNIS…

“De oplage van Voetbal International is anno 2017 70.000 exemplaren. 
De prognose is dat de oplage jaarlijks daalt met 6 procent. Wanneer de 
nieuwe hoofdredacteur het tij niet keert en onder de 50.000 zakt, gaat 
VI volledig online en verdwijnt de papieren editie. De hoofdredacteur 
zal dan de hand in eigen boezem steken en opstappen. Volgens de 
NVJ is het einde van VI op papier een aderlating voor de Nederlandse 
tijdschriftenindustrie, en symptomatisch voor de gehele status quo.”

Welke relevante kennis hebben we nodig om te begrijpen wat hier nu 
werkelijk staat? Overleg in tweetallen (max 5 minuten). 
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KENNIS…

- Je moet weten dat Voetbal International een tijdschrift is
- Je moet weten wanneer de tekst is opgesteld 
- Je moet enige kennis hebben van oplages in Nederland (70.000 

exemplaren, is dat veel of weinig?)
- Je moet de uitdrukkingen/begrippen ‘oplage’ ‘prognose’, ‘het tij niet 

keert’, ‘hand in eigen boezem steken’ , ‘aderlating’, ‘symptomatisch’  
en ‘status quo’ kennen

- Je moet weten wat de NVJ is 
- Je moet kunnen uitrekenen wanneer volgens de prognose de 

oplage onder de 50.000 zakt
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PROCES

• Wanneer wordt droge informatie of ruwe data ‘kennis’?

• 8 = ? + 10

Om bovenstaande som op te lossen moet je weten welke 
‘concepten’ schuilen achter de symbolen + en =.

Als een jong kind denkt dat het symbool = betekent: ‘het antwoord’ 
in plaats van ‘is gelijk aan’, dan zou hij misschien wel 18 kunnen 
invullen (‘ik zie een 8 en een 10 en die moet ik bij elkaar optellen, 
dus 18 is het antwoord, en dat moet achter de =’) 
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EEN TENTAMEN, WAT IS DAT?

• Een middel om kennis te toetsen. 
• Een goed tentamen is betrouwbaar, evenwichtig en belangrijk: geen 

verrassing! 
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VRAGEN KUNNEN GAAN OVER…

• Feitenkennis (feitelijke informatie: ‘rijtjes’, belangrijke data)
• Inzicht (Je moet de theorie kunnen uitleggen)
• Toepassing (je moet de theorie in een onbekende situatie 

gebruiken om een probleem op te lossen)
• Analyse (je breekt de theorie op en brengt de onderdelen met 

elkaar in verband)
• Synthese (Synthesevragen zijn er op gericht onderdelen samen te 

brengen tot iets nieuws)
• Evaluatie (Een evaluatievraag is gericht op een beargumenteerd 

oordeel en standpunt)
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BIJVOORBEELD…

• Feitenkennis: ‘Welke publieke omroepen kennen we in het 
Nederlands bestel?’

• Inzicht: ‘Licht toe waarom het bijzonder is dat Twan Huys naar RTL 
Late Night vertrekt.’

• Toepassing: ‘Laat zien aan de hand van een voorbeeldzin dat je 
het werkwoord ‘vinden’ kunt vervoegen in de verleden tijd.’

• Analyse: ‘Onderbouw of weerleg de volgende stelling op basis van 
recente uitspraken van de staatssecretaris: “Wie is De Mol? past 
volgens de overheid niet meer bij de NPO”.’

• Synthese: ‘Wat zou er gebeuren als het gebruik van Nederlandse 
reclame op YouTube wordt verboden door de overheid?’

• Evaluatie: ‘Betoog: betekent het ‘on demand’ kijken het definitieve 
einde van lineair televisiekijken?’ 
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BELANGRIJK BIJ EEN TENTAMEN

• … je weet van tevoren wat het belangrijkste van de theorie is
• … je weet van tevoren hoeveel vragen je krijgt
• … je weet van tevoren wat voor een soort vragen je krijgt
• … je weet hoeveel tijd je krijgt
• … je weet wat je moet doen voor een (ruime) voldoende
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EN ALS JE MEERKEUZEVRAGEN HEBT

• Werken we ook met de gokkans in een tentamen
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HOE WERKT DE GOKKANS?
• Stel een tentamen heeft 40 vragen met 4 antwoordmogelijkheden
• Als je alles gokt, heb je (statistisch gezien) 25% kans om het goede 

antwoord te geven.
• 25% van 40 = 10 vragen
• Dus de eerste 10 goede antwoorden rekenen we niet mee!

Gevolg:
1e -10e goede antwoord = 0 punten
11e goede antwoord = 0,33
12e goede antwoord = 0,66
…
27e goede antwoord = 5,6
40e goede antwoord = 10
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VOORBEELD: CITYMARKETING

En eerst : tentamenopstelling maken!
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MINICOLLEGE VAN 5 MINUTEN

• Wat is citymarketing?
• Piramide van Kevin Lane Keller

• Je krijgt ook literatuur die je moet bestuderen voor de het mini-
tentamen van 15 minuten. 

• Het tentamen bestaat uit open- en meerkeuzevragen (7 opgaven in 
totaal). Je kunt maximaal 11 punten halen. 

• Je hebt ‘zogenaamd’ een voldoende als je 6 punten hebt behaald. 
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WAT IS CITYMARKETING?
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PIRAMIDE VAN KELLER VS AMSTERDAM
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Presenter
Presentation Notes
Prestatie = hoe kunnen we dat bewijzen gay pride etc.Houding = ik wil wel/niet wonen in AmsterdamUltieme relatie Etc 



THEORIE: HET ARTIKEL (15 MINUTEN)

• Lees de tekst ‘Van treitervlogger tot horrorclown: eerste hulp bij user 
generated citymarketing’en omcirkel voor jou de essentiële 
aspecten: scheid hoofd- van bijzaken.

HOUD DIT IN JE ACHTERHOOFD:
• Welke feiten moet je kennen?
• Welke begrippen zijn nieuw/onbekend voor je?
• Welke inzichten krijg je? 
• Kun je de theorie toepassen in een andere situatie?
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LEVER HET ARTIKEL WEER IN. JE KRIJGT NU 
EEN TOETS(JE) VAN 15 MINUTEN!
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VRAAG 1

Wat bedoelt communicatiestrateeg René van Dijk van 
communicatiebureau Monkey Inside met ‘user generated
citymarketing?’
• Een strategie waarbij buren samenkomen op een digitaal 

buurtplatform om informatie over de stad te delen
• Een vorm van marketing waarbij consumenten betaald worden om 

zich te uiten over de positieve kanten van een stad
• Een benaming voor mensen die massaal negatief berichten 

over een gebeurtenis in een stad
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VRAAG 2

Denk in dit verband aan de aswolk die in 2010 het vliegverkeer 
ernstig belemmerde en wat dit uiteindelijk voor het merk KLM 
heeft betekend. Van onbereikbaar, bureaucratisch instituut naar 
voorloper op het gebied van klankcontact via sociale media. 

(In andere bewoordingen, en andere voorbeelden mogen ook!)
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VRAAG 3

Kevin Lane Keller ontwikkelde de Customer Based Brand Equity
Pyramid. Dit merkmodel toont zes bouwstenen. In welke situatie is 
het model het minst bruikbaar?
• Wanneer je als winkelketen wilt werken aan een positiever imago 

(na bijv. een schandaal)
• Wanneer je als kledingmerk plannen hebt om te werken aan een 

nieuwe ‘duurzame’ lijn (van bijv. sportschoenen)
• Wanneer je als stad veiligheidsregels wilt communiceren bij 

drukte (bijv. Koningsdag)
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VRAAG 4 (EN 5)
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VRAAG 6

Van Dijk bedoelt expliciet de situatie van de vloggers in Zaandam: 
er is een kloof tussen bestuur en burgers (de bewoners van 
Poelenburg).  
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VRAAG 7

Welke twee bouwstenen van de piramide van Keller zijn volgens 
René van Dijk het belangrijkst als het om Citymarketing gaat? 

• Ultieme relatie en emotionele reactie 
• Prestatie en merkbeeld/imago
• Houding/mening en identiteit
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PROGRAMMA 12 MAART

• Start, inleiding
• Inleiding toetsing op het HBO
• Oefening: toets

• Les
• Leestijd
• Tentamen (15 min.)
• Bespreking

• Ca.10.50 Ervaring op het HBO
• Nikita en Marieke

• Om 11.50 met coaches naar 01A05
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9.30 Start, inleiding9.35 Toetsing op het HBO 25 minuten10.00 oefening toets(tentamenopstelling maken, wc)Les (5 min) – 10.05-10.10Leestijd (10 min) – 10.10-10.20Tentamen (15 min.) 10.20 10.35Bespreking 10.35 – 10.50Ca.11.00 Ervaring op het HBONikita en MariekeOm 11.50 met coaches naar 01A05



AFSLUITING

Wat heeft deze les gewijzigd in het beeld dat je hebt van 
• Kennis in het hbo
• Leren in het hbo
• Toetsing in het hbo
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