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Peiling Hoorcolleges De Nijmeegse hoogleraar Jan
Derksen pleitte voor het afschaffen van hoorcolleges.
Onlineleren biedt studenten meer. Heeft hij gelijk?

Willem van Valkenburg, projectleider Open Course Ware
TU Delft:

'Collegebanken zijn geen goede plek om kennis over te
dragen. Universiteiten zijn hun monopolie op kennis
kwijtgeraakt, studenten vinden tegenwoordig veel van de
benodigde informatie op internet. Er kan veel meer online
worden gezet dan nu al gebeurt, merkt Derksen terecht
op. Een college voegt alleen iets toe als er interactie of
discussie is, maar we weten allemaal dat de meeste
colleges zo niet in elkaar zitten. Universiteiten dragen
echter niet alleen kennis over. Wij zijn nog steeds de
enige die een diploma mogen afgeven en studenten
worden gevormd door de sociale omgeving van een
universiteit. Je maakt er nog steeds je beste vrienden.'

Hans Savelberg, rector Universiteit Maastricht:

'Het voorstel van Derksen laat studenten vrij om te
bepalen of en wanneer ze een college volgen, maar het
stelt hen niet in staat te bepalen wat ze willen leren.
Studenten van deze tijd zijn mondiger en vragen zich af
wat het nut is van de voorgeschotelde lesstof. Ik verwacht
niet dat veel studenten online naar een twee uur durende
monoloog zullen kijken. Een TEDx presentatie van 20

minuten door een begenadigd spreker, daar ga je als kind
van de generatie Y voor zitten. Om studenten weer
plezier te laten beleven aan onderwijs, moeten we ze
invloed geven op wat ze willen leren. Ze naar huis sturen
met een internetlink lost weinig op.'

Kai Heijneman, voorzitter van de Landelijke Studenten
Vakbond:

'Digitalisering van het hoger onderwijs is een goede
ontwikkeling, maar een onlinecollege mag geen
vervanging zijn van het contact tussen docenten en
studenten. Je wilt juist dat studenten worden uitgedaagd
door een inspirerende docent. Niet iedere hoogleraar weet
zijn kennis op een enthousiaste manier over te brengen.
Je moet een hoogleraar hierbij helpen, niet overslaan.
Universiteiten hebben met het kabinet afgesproken meer
aandacht te besteden aan de didactische vaardigheden van
docenten. Bovendien mag onderwijs op afstand geen
verkapte bezuiniging zijn. Het afschaffen van colleges
brengt genoeg praktische voordelen met zich mee, maar
de vraag is of ons onderwijs er beter van wordt.'

Capser Hulshof, docent Onderwijskunde Universiteit
Utrecht:

'Jan Derksen is vast een uitstekende onderzoeker, maar
zijn mening over studeren en studenten is op zijn zachtst
gezegd vreemd. Derksen heeft het over een 'nieuwe
psychologische identiteit van jongeren'. Onderzoeken
hebben aangetoond dat dit denken in generaties de
problemen in het onderwijs niet oplost. Het is ook onzin
dat studenten vroeger wel opletten tijdens college. Toen
werd ook volop koffie gedronken, brood genuttigd, en
zelfs gebreid tijdens colleges. Daar komt bij dat in de
jaren zeventig pijp werd gerookt, een bezigheid die veel
aandacht vraagt. Of een college wordt gevolgd, is
afhankelijk van de manier waarop een docent dat college
geeft: slaapverwekkend of uitnodigend. Dat was vroeger
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niet anders dan nu.'
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