
 

 
Wiki als onderwijstool 

Tamara Schoof-Beelen deelt haar ervaringen 

Door Anne de Bruijn 

In de vorige blog heeft u Daniel Wigboldus’ mening over het onderwijs van de toekomst 

kunnen lezen. Daarin deelde hij al een belangrijke rol toe aan moderne onderwijstools. 

In deze blog staan de praktijkervaringen met één van deze moderne onderwijstools, 

Wiki, centraal. Wiki, is dat niet die online encyclopedie?, ik hoor het u denken. Dat klopt 

inderdaad, maar Wiki kan ook heel goed als onderwijstool ingezet worden. Ik sprak 

hierover met drs. Tamara Schoof-Beelen. Zij heeft Wiki in haar onderwijs ingezet en is 

daarover erg enthousiast. In dit interview vertelt ze u over haar ervaringen en geeft ze 

tips en trics om zelf met Wiki als onderwijstool aan de slag te gaan.  

 

‘Tot mijn verbazing leerde ik bij een 

nascholing over onderwijsmethoden dat 

bij het alleen horen van leerstof tijdens 

colleges slechts 5% van de informatie 

blijft hangen.’ Zo vertelt Tamara  

wanneer haar gevraagd wordt waarom 

ze met Wiki gewerkt heeft.  

 

‘Ik had toen ik als hoofddocent startte 

geen doceerervaring en tijdens mijn 

eigen opleiding had ik vooral colleges 

gevolgd tijdens welke ik veel moest 

luisteren.’ Voor veel studenten zal dit 

herkenbaar zijn.  Colleges is vooral veel 

luisteren, wat vaak ondanks goede 

bedoelingen toch neerkomt op het ene 

oor in en het andere oor uit. 

 

Toen ik hoorde dat meer interactieve 

leervormen ook betere resultaten geven, 

raakte ik ervan overtuigd dat ik in mijn 

lessen ook meer interactieve lesvormen 

moest gaan integreren. Daardoor ben ik 

me meer gaan verdiepen in digitale 

leermethoden en hoe je daar creatief 

mee om kunt gaan.’ 

Toen ik hoorde dat meer 

interactieve leervormen ook 

betere resultaten geven, raakte ik 

ervan overtuigd dat ik in mijn 

lessen ook meer interactieve 

lesvormen moest gaan integreren.’ 
 

 

Wiki in de praktijk 

 

Tamara vertelt dat ze de Wiki heeft 

ingezet tijdens lessen aan twee  groepen 

assistenten in opleiding (AIO’s). ‘Het 

doel was om de AIO’s tijdens de module 

gezamenlijk te laten werken aan een 

assessment tool: een werkbaar 

formulier waarin per verslavend middel 

overzichtelijk te zien is wat de 

verslavingsarts tijdens de assessment 

dient uit te vragen en te onderzoeken.’  

 

Het idee was om de Wiki de hele module 

terug te laten keren. ‘Na iedere les wilde 

ik samen met de studenten kijken hoe de 

Wiki eruit zag: dachten we nog hetzelfde 

over de assessment tool? Wat zouden 
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we willen aanpassen met de extra 

kennis die we na de les opgedaan 

hadden?’ Tamara hoopte dat op deze 

manier een levend document zou 

onstaan, wat gedurende de hele module 

steeds bijgesteld zou worden op basis 

van nieuwe kennis. 

 

 

Ervaringen 

 

Tamara vertelt enthousiast over Wiki. 

‘Qua enthousiasme en “levend” leren 

ben ik nog altijd heel positief over de 

Wiki. Ik vind het jammer dat ik geen 

volledig succesverhaal heb, waarbij ik 

deze leervorm gedurende de hele 

module heb weten te implementeren, 

benutten en vervolgen tot het 

eindresultaat wat ik voor ogen had.’ 

 

Dat maakt mij uiteraard nieuwsgierig 

naar haar verhaal. Ze vertelt verder. 

‘Mijn plan was om de Wiki gedurende de 

hele module te laten terugkeren. Ik 

wilde er een levend document van 

maken, wat gedurende de hele opleiding 

bijgesteld werd op basis van nieuw 

verworven kennis.’ 

 

Dat klinkt als een vernieuwende, 

leerzame manier van werken, ik ben wel 

benieuwd waarom het uiteindelijk geen 

succesverhaal geworden is.  

‘Mede vanwege tijd- en  

planningsproblemen tijdens mijn lessen, 

heb ik de Wiki vaak onder tijdsdruk 

laten liggen.’ 

 

 

‘Ik merkte dat de leerstof veel 
meer ging leven, het was minder 
“droog” en werd meer iets van 
studenten zelf.’ 
 

 

Positieve reacties van studenten 

 

Dat niet alleen Tamara, maar ook haar 

studenten dit jammer vonden blijkt 

wanneer ze vertelt over de reacties in de 

groep. ‘Studenten vonden het een leuk 

idee en hadden het zeker verder willen 

benutten. Vanaf het begin af aan 

werkten ze er enthousiast aan. Ze 

vonden het jammer dat we er 

uiteindelijk niet zo mee hebben kunnen 

werken als van tevoren bedacht was.’ 

 

Tamara merkte zelf ook dat het inzetten 

van Wiki positieve resultaten opleverde. 

‘Ik heb dit lesblok niet zonder Wiki 

gegeven, maar ik merkte wel dat de 

leerstof veel meer ging leven, het was 

minder “droog” en het werd ook meer 

iets van hunzelf.’ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

Negatieve punten 

 

Natuurlijk was het werken met de Wiki 

niet alleen maar feest. Tamara noemt 

vooral technische problemen. ‘Het 

eerste jaar wilde ik 4 groepen gelijktijdig 

in de Wiki laten werken, maar dat bleek 

technisch gezien niet mogelijk te zijn. Dit 

leidde tot veel frustraties en irritaties 

tijdens de les.’ Volgens Tamara zorgde 

dit ervoor dat zowel studenten als 

docenten ontmoedigd werden om 

verder te werken met de Wiki, wat erg 

logisch is. Toch probeerde ze het zelf 

nog een keer. 

 

‘De 2e keer dat ik de Wiki inzette wilde 

ik dit probleem te omzeilen door 4 

verschillende Wiki documenten open te 

zetten voor de 4 verschillende groepen. 

Dit lukte uiteindelijk wel, maar niet 

zonder slag of stoot. Nog altijd hadden 

studenten problemen met het openen 

van de documenten in Moodle en met 

het bewerken en opslaan van informatie 

via hun iPad.’ 

 

 

Tips 

 

Het ervaren van deze technische 

problemen brengt Tamara bij de 

volgende tips voor docenten die ook met 

Wiki aan de slag willen gaan: ‘Ik zou 

iedereen die met Wiki wil werken 

aanraden om van tevoren zelf (met 

enkele collega’s) goed te proberen of en 

hoe het werkt., zodat je weet dat het kan 

en doet wat je ervan verwacht en zodat 

je weet hoe de bestanden bewerkt en 

opgeslagen kunnen worden. Dat scheelt 

veel onrust en frustratie in de les.’ 

 

Over Wiki 
Iedereen kent natuurlijk wel 

Wikipedia, dé online encyclopedie. De 

term ‘Wiki’ komt van het Hawaaïaanse 

‘wiki wiki’, wat staat voor: snel, vlug, 

beweeglijk. Wikipedia is een voorbeeld 

van een Wiki: een website waarop 

onderwerpen staan uitgelegd. 

Kenmerkend aan een Wiki is dat 

iedereen deze pagina kan wijzigen, 

uitbreiden, etc.  

Tamara beschrijft Wiki als volgt: ‘Ik 

weet de ins en outs niet, maar voor mij 

was Wiki een digitaal document wat 

door meerdere studenten bekeken en 

bewerkt kon worden. Hierdoor werd 

het een gezamenlijk document voor de 

hele groep, waarbij ze elkaars 

bijdragen konden zien, hierover 

konden discussiëren en gezamenlijk 

tot een gedragen eindresultaat konden 

komen. Dit Wiki document zat 

gekoppeld in de leeromgeving Moodle.  

Wilt u ook aan de slag met Wiki, maar 
weet u niet zo goed hoe? U kunt altijd 
hulp vragen bij medewerkers van het 
Radboud Centrum Sociale 
Wetenschappen, die ondersteunen u 
graag bij de uitvoering! 



 

Daarnaast raadt Tamara aan om de Wiki 

te integreren in de module als opdracht 

of onderdeel. ‘Hoe interessant en leuk 

het ook is om met de Wiki te werken, als 

het niet moet dan blijft het liggen.’ 

 

 

En in de toekomst.. 

 

Wanneer ik Tamara vraag naar het 

onderwijs van de toekomst, blijkt 

opnieuw dat ze enthousiast is over 

interactieve werkvormen en moderne 

onderwijstools. ‘Ik denk dat we in de 

toekomst het college-deel van een les 

gewoon op gaan nemen. Dat wordt dan 

huiswerk voor studenten voorafgaand 

aan de les. Hierdoor hebben studenten 

aan het begin van de les al de nodige 

kennis opgedaan. Zo kun je in de les via 

meer interactieve werkvormen aan de 

slag met de leerstof.’ 

 

Dit is een mooie omschrijving van Flip-

ping the classroom, een onderwijsvorm 

waar Madelief al eerder over schreef. 

(zie haar blog: ‘De docent op repeat’). 

Flipping the classroom komt de laatste 

tijd steeds vaker terug in de media. 

Tamara schetst dus een toekomstbeeld 

wat zeer waarschijnlijk is. 

 

Wiki is een onderwijstool die mooi in dit 

toekomstbeeld past. Tamara heeft mij 

enthousiast gemaakt. Als student zou ik 

er graag in colleges mee aan de slag 

gaan. Bent u ook enthousiast geworden? 

 

 

‘Door het collegedeel van de les op 

te geven als huiswerk, kun je in de 

les via meer interactieve 

werkvormen aan de slag met de 

leerstof.’  
 
 
 
 
 

 


