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Na de sessie werd er voor een kleinere groep deelnemers een masterclass gegeven door Jolanda 
Mol over Team based learning (TBL). Jolanda is trainer, consultant en expert in team based 
learning. 
 
Binding is een belangrijke voorwaarde voor welzijn. Zowel sociale binding met studiegenoten als 
academische binding met de instelling. Een student presteert beter als deze binding wordt ervaren. 
Hoe stimuleer je binding? Door midden van onderwijs. Dit is de plek waar studenten elkaar treffen. 
Activerend onderwijs, waarin de student samenwerkt en in gesprek gaat met medestudenten en 
met de docent, bevordert de binding.  
 
Hoe faciliteer je activerend onderwijs? Dit kan door middel van Team based learining (TBL) 
onderwijs. TBL is een activerende onderwijsvorm, gericht op samenwerkend leren. Kenmerkend is 
de specifieke opeenvolging van individueel werk, groepsdiscussie en onmiddellijke feedback. 
Hierdoor ontstaat een motiverend kader waarin studenten elkaar verantwoordelijk houden om goed 
voorbereid naar een bijeenkomst te komen en gezamenlijk, als team, casuïstiek op te lossen.   
 
Studenten hebben in Coronatijd ontdekt dat kennisoverdracht niet op de instelling hoeft plaats te 
vinden. Grootschalig onderwijs werd in Corona tijd veelal online aangeboden en is deels vervangen 
door kennisclips en weblectures. Studenten komen niet naar de instelling voor kennisoverdracht. 
Zij komen naar de instelling om de verworven kennis te verwerken. Het doel van TBL onderwijs is 
kennisverwerking. Het daagt studenten uit om een actieve bijdrage te leveren en de verworven 
kennis toe te passen. Door de samenwerking in teams en de onderlinge discussie ontstaat er 
binding. Een voorwaarde voor welzijn. En een voorwaarde voor succesvol onderwijs.  
 
Tijdens de masterclass is er uitgebreid ingegaan op de manier waarop de onderwijsvorm kan 
bijdragen aan binding. Team based learning onderwijs, een activerende werkvorm gericht op 
samenwerkend leren, is als voorbeeld toegelicht. De informatie van de masterclass is terug te 
vinden via de gepresenteerde kennisclip.  
 

https://coo.lumc.nl/MP4/div2/hayo/tbl_uitleg_video_kort.mp4
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