
Het studiecontract 
 
 
Het studiecontract verwijst naar een vorm van onderwijs waarin 
studenten kunnen kiezen uit ‘intensieve’ en ‘extensieve’ werkgroepen. 
Wie kiest voor het intensieve onderwijs sluit een overeenkomst waarbij 
de student inzet levert in ruil voor begeleiding. Onderzoeksresultaten 
laten zien dat het studiecontract met name een positief effect heeft op de 
tijd die studenten besteden aan zelfstudie en het volgen van (ook niet-
verplicht) onderwijs. Ook geven studenten met een studiecontract in veel 
grotere getale dan studenten zonder studiecontract acte de présence op 
het tentamen.     
 
 
Werkwijze 
 
1 De student kan kiezen voor een systeem van groepsopdrachten, 

waarbij een aanwezigheids- en voorbereidingsplicht geldt. Voor 
studenten die niet willen deelnemen aan het 
groepsopdrachtensysteem geldt de aanwezigheids- en 
voorbereidingsplicht niet;   

2 Het onderwijs voor alle studenten bestaat uit 
werkgroepbijeenkomsten waarin de weekopdrachten worden 
besproken. Daarnaast krijgen de studenten die het intensieve 
onderwijs volgen, in groepjes van twee gedurende de 
onderwijsperiode twee opdrachten uitgereikt. Deze dienen uit te 
monden in twee schriftelijke essays (de groepsopdrachten); 

3 De essays worden door de docent nagekeken en beoordeeld. Deze 
essays worden met de studenten besproken, de eerste tijdens een 
werkgroepbijeenkomst, de tweede tijdens een aparte bijeenkomst 
van de groepjes met de docent;  

4 Studenten kunnen hun cijfer dat zij voor beide groepsopdrachten 
hebben behaald, inzetten op het tentamen. 

 
 

Voorbeeld  
 

De werkwijze is ontleend aan het vak Staatsrecht uit het basisdoctoraal van de 
Juridische faculteit. Deelnemers aan het intensieve onderwijs moeten bij zeven van 
de negen werkgroepbijeenkomsten aanwezig zijn en de weekopdrachten maken. 
Studenten die aan de verplichtingen voldoen, kunnen hun cijfer dat zij voor beide 
groepsopdrachten hebben behaald inzetten op het tentamen. Zij hoeven één van de 
twee essay-tentamenvragen niet te maken. Het aantal punten voor een essayvraag 
bedraagt maximaal een kwart van het totale aantal punten dat voor het tentamen kan 
worden behaald.   

 

 
 
Opmerkingen 
 

• Het is van belang om er voor te zorgen dat de ‘beloning’ voor het 



volgen van intensief onderwijs in overeenstemming is met de 
inspanning die van de studenten wordt gevraagd. 

• Het studiecontract is meer een organisatievorm dan een werkvorm. 
In die zin is het studiecontract leerdoelonafhankelijk, zoals we ook al 
stelden in de inleiding bij dit hoofdstuk. 

• Een variant van het studiecontract wordt op sommige faculteiten ook 
wel gebruikt bij herkansingen. Studenten die gezakt zijn voor het 
tentamen kunnen in de voorbereiding op het hertentamen extra 
begeleiding krijgen, op voorwaarde van een aanwezigheids- en 
voorbereidingsplicht voor de begeleidingsbijeenkomsten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over dit document 
 

Deze werkvorm is afkomstig uit Milus, J,. Oost, H. en Holleman, W. 
(2001). Werken aan Academische vorming. Ideeën voor actief leren in de 
onderwijspraktijk. Utrecht: Universiteit Utrecht (IVLOS).  
U mag dit materiaal gebruiken indien u de bron correct vermeldt en indien 
u zelf ook uw materiaal deelt via de website. 


