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‘Het energieniveau is echt fenomenaal. 
Discussies tussen studenten onderling, 
de diepgang en complexiteit tijdens 
toepassingssessies gaat veel verder dan 
wat we ooit hebben bereikt.’  
Docent farmacologie, Bradford University, UK
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Team-based Learning:  
best practice voor effectief  
en leuker leren!

In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Er worden meer generieke 

vaardigheden gevraagd zoals: probleemoplossend vermogen, samenwerken, goed 

communiceren en levenslang leren. De onderwijspraktijk lijkt nog niet volledig 

in lijn met deze aan startende beroepsbeoefenaars gestelde eisen. Traditioneel 

onderwijs gaat er nog te vaak vanuit dat overdracht van kennis door experts 

automatisch leidt tot leren, terwijl onderzoek uitwijst dat dit niet het geval is1. 

Een onderwijsconcept dat het aanleren van sociale vaardigheden/competenties 

faciliteert, is Team-based Learning (TBL). In dit artikel wordt de methode van 

het TBL  onderwijsconcept besproken, gebruikmakend van onderzoek naar de 

effectiviteit van TBL.
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Wat is Team Based Learning?

Team Based Learning (TBL) is een effectieve didactische 
onderwijsmethode waarin studenten onder leiding van 
een docent, actief samenwerkend leren in vaste teams 
van 5 tot 7 studenten2. TBL is gebaseerd op het model 
van de flipped classroom. De flipped classroom is een 
instructie strategie waarbij de traditionele manier van on-
derwijzen wordt omgedraaid. De inhoud (in de vorm van 
kennisoverdracht) wordt buiten de onderwijsbijeenkom-
sten aangeboden, terwijl leeractiviteiten, die voorheen als 
huiswerk werden gezien, juist binnen de onderwijsbijeen-
komsten worden uitgevoerd onder begeleiding van een 
mentor3. Hoewel er niet één vastomlijnde manier is van 
het toepassen van de flipped classroom en diverse werk-
vormen ingezet kunnen worden, is TBL  gebaseerd op de 
gehanteerde principes van de flipped classroom omdat 
het primaire doel bij TBL verschoven is van  kennisover-
dracht  door de docent naar  zelfstandige kennisverwer-
ving  en toepassing door de student. 

TBL is ontworpen om actief, gemotiveerd en duurzaam 
leren te bevorderen binnen een team van studenten. Pas 
wanneer studenten niet alleen in staat zijn om kennis 
te vergaren maar ook actief kunnen toepassen (b.v. om 
problemen op te lossen) ontstaat er betekenisvol leren4. 
Leren wordt daarbij gezien als een proces van betekenis 
geven op basis van individuele ervaringen en interacties 
met anderen. Dit vindt vooral plaats binnen de setting 
van een opleiding, maar onderdelen van TBL worden ook 
ingezet in praktijk- en/of werksituaties waarbij het accent 
ligt op leren samenwerken, al dan niet interprofessio-
neel. TBL als leerstrategie gaat dus verder dan alleen de 
niveaus van Bloom: onthouden en begrijpen en omvat ook 
analyse en toepassing van het geleerde, terwijl teams tege-
lijkertijd werken aan hun probleemoplossend vermogen, 
leren communiceren en samenwerken. Daarnaast komen 
vaardigheden zoals luisteren, beargumenteren en con-
sensus bereiken aan bod. 

Volgens Haidet en anderen (2012)5 bestaat TBL door-
gaans uit drie specifieke fasen: voorbereiding, bevestiging 
en toepassing, met daarin verschillende leeractiviteiten. 
Deze leeractiviteiten voor studenten worden hieronder 
per fase in meer detail beschreven.

Voorbereidende fase:
Zelfstudie: Om studenten actief, (relatief) zelfstandig, 
doelgericht, reflectief en gemotiveerd aan de slag te laten 
gaan met de inhoud, zijn er zelfstudieopdrachten (ZSO) 
6. Studenten krijgen gevarieerd studiemateriaal om zich 
individueel voor te bereiden op het contactonderwijs. Het 
op deze manier activeren van voorkennis helpt studen-
ten om nieuwe kennis te koppelen aan eerder verworven 
kennis en relaties daartussen te leggen7. Uit onderzoek is 
bekend dat dit proces het onthouden van informatie op 
de langere termijn bevordert8. De voorbereidende op-
drachten zijn afgestemd op het niveau en de fase van het 
onderwijs waar de studenten zich bevinden en duidelijk 
gerelateerd aan de toepassingsopdrachten. ZSO’s zijn zo-
danig opgesteld en gevarieerd dat ze studenten uitdagen, 
prikkelen en motiveren tot leren. Zelfstudieopdrachten 
kunnen afwisselend individueel zijn of kunnen gemaakt 
worden in twee/drietallen. De zelfstudieopdrachten berei-

‘Het is heel prettig om met 
TBL te leren hoe ik mijn 
kennis kan gebruiken. 
Het is me voorheen altijd 
goed gelukt om kennis te 
reproduceren, maar in de 
praktijk willen mensen 
niet dat je een rijtje kunt 
opdreunen. Ze willen zien 
dat je de kennis die je hebt 
geleerd ook kunt toepassen.’ 
Student farmacologie, 
Bradford University, UK

Team-based Learning: best practice voor effectief en leuker leren!
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den voor op de individuele- en teamtoetsing. Om de stu-
denten te stimuleren zelfstandiger aan de slag te gaan en 
zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun leer-
proces, veranderen de ZSO’s wat betreft inhoud, opzet en 
complexiteit naar mate de opleiding vordert.

Bevestigingsfase
Individuele toetsing
Studenten worden individueel getoetst om na te gaan of 
de zelfstudie en daarmee de voorbereiding op de TBL-bij-
eenkomsten, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit ge-
beurt met de Individual Readiness Assurance Test (IRAT) 
waarmee ‘platte kennis’ en begrip worden getoetst. De 
functie van deze toetsing is om ervoor te zorgen dat stu-
denten goed voorbereid kunnen deelnemen aan teamdis-
cussies en er een min of meer gelijk startniveau binnen 
de teams kan ontstaan. Door het kennisniveau te toetsen 
bij aanvang kan in de latere fase van toepassing meer 
diepgang worden bereikt. 

Teamtoetsing
In deze fase wordt vervolgens dezelfde toets gemaakt in 
het team, de zogenaamde Team Readiness Assurance 
Test (TRAT), waarbij door de teamleden consensus be-
reikt moet worden over de antwoorden op de toetsvra-
gen. Bij de teamtoets kan gebruik gemaakt worden van 
een kraskaart waarop studenten de antwoorden kunnen 
invullen. Het aantal pogingen om het juiste antwoord te 
vinden (aangegeven met een sterretje onder de kras laag) 
bepaald hoe hoog de team score is. Voorbeeld van een 
veel gebruikte puntentelling: als er 1 vakje open is gekrast 

haalt het team de maximale score van 4 punten voor 
die vraag. Zijn er 2 pogingen nodig om de vraag goed te 
beantwoorden dan krijgen ze 2 punten, bij 3 open vakjes 
1 punt en als alle vakjes open zijn worden geen punten 
gegeven (zie afbeelding 1: voorbeeld van een kraskaart). 
Omdat er sprake is van een korte feedback loop kunnen 
studenten na het geven van een fout antwoord meteen 
weer in discussie gaan over andere opties die mogelijk 
wel goed zijn. 

Uiteraard kan ook gekozen worden om beide toetsen 
digitaal af te nemen. Om het ‘meeliften’ van minder ge-
motiveerde studenten te voorkomen, kan het nuttig zijn 
om het cijfer voor de individuele toets (iRAT) zwaarder 
te laten wegen dan het cijfer op de teamtoets (tRAT). 
Door deze sturing toe te passen wordt het gewenste 
studiegedrag beloond en gestimuleerd. Beide toetsen 
zijn summatief. Door beide toetsen mee te laten tellen in 
het eindcijfer van het studieonderdeel worden studenten 
verantwoordelijk gehouden voor zowel hun individuele 
voorbereiding als de teamprestatie. Teams kunnen even-
tueel bezwaar aantekenen tegen de vragen van de iRAT/
tRAT. Afhankelijk van de onderbouwing door het stu-
dententeam, honoreert de docent het beroep en kent de 
groep alsnog punten toe. 

Resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek 
onder 1210 studententeams 
(6738 studenten) laten zien, 
dat de teams met de laagste 
score op de teamtoets, in 
99,9% van de gevallen een 
hoger cijfer hadden behaald, 
dan het hoogst scorende 
individu in het team 
(Michaelsen et al., 1989)9.

Afbeelding 1. Voorbeeld van een kraskaart
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Mini-lezing
Gebaseerd op de toetsscores van de teams geeft de 
docent een korte toelichting op achterliggende kennis-
concepten van de vragen die door meerdere teams niet 
meteen goed zijn beantwoord. De mini-lezing duurt maxi-
maal 15 minuten. Het mooiste is als de docent gebruikt 
maakt van de kennis in de zaal en één van de teams die 
meteen het juiste antwoord had gegeven aan de andere 
teams laat uitleggen waarom zij voor die optie kozen. 

Toepassingsfase
Toepassingssessies
De meeste tijd binnen TBL besteden studenten aan 
toepassingsopdrachten: complexe vraagstukken die 
gerelateerd zijn aan de authentieke beroepspraktijk. De 
opdrachten kunnen verschillende vormen hebben, zoals 
meerkeuzevragen met 4 plausibele antwoorden, open 
vragen, juridische of ethische dilemma’s of complexe 
casuïstiek. Het gaat hierbij niet om het vinden van het 
juiste antwoord maar om het toepassen van de kennis, 
de discussie en de argumentatie voor de gekozen optie. 
In de teams moet consensus worden bereikt over de 
gekozen oplossing. Toepassingsopdrachten hebben nooit 
een product als uitkomst wat in een later stadium ingele-
verd kan worden. De kans is dan groot dat studenten dan 
de taken verdelen en nog steeds niet echt samenwerken. 
Tijdens de applicatiesessies worden problemen of casuïs-
tiek ter plekke opgelost en centraal nabesproken met de 
docent. De docent stelt daarbij verdiepende inhoudelijke 
vragen en eventueel ook vragen over het besluitvor-
mingsproces. De rol van de docent is vooral gericht op 
het faciliteren van discussie tussen de teams over hun 
gekozen oplossing zodat de teams elkaars oplossing of 
aanpak kunnen becommentariëren. 

Peerfeedback
Tijdens het hele proces van werken in teams krijgen stu-
denten kwantitatieve en kwalitatieve feedback van hun 
teamgenoten op de mate van voorbereiding, participatie 
aan het groepsproces en hun functioneren in het team. 
Tevens wordt gemonitord of ze in staat zijn hun studie- 
en professionele gedrag in de loop van de tijd aan te pas-
sen op basis van de ontvangen kwalitatieve feedback van 
hun teamgenoten. Bij de bacheloropleiding Geneeskunde 
is ervoor gekozen om de kwalitatieve feedback onderdeel 
te laten zijn van de leerlijn professionele ontwikkeling. 
Een van de eindtermen voor professioneel gedrag is het  
kunnen geven en ontvangen van feedback. Het mooiste 
leereffect ontstaat als studenten ook feedback krijgen 
van hun docenten op de door hun gegeven feedback aan 
medestudenten. 

Het kwantitatieve cijfer in de peerfeedback kan worden 
meegeteld om meeliften van minder gemotiveerde team-
leden te voorkomen. Bijvoorbeeld: er kan voor gekozen 
worden om het kwantitatieve cijfer tijdens de peerfeed-
back uit te drukken in een schaal van 1-5 en mee te laten 
tellen als onderdeel van het eindcijfer. Tevens is het mo-
gelijk om het kwantitatieve cijfer van de peerfeedback in 
te zetten als vermenigvuldigingsfactor bij het cijfer op de 
team toets. Dit omdat het bekend is dat het cijfer op de 
teamtoets in de meeste gevallen hoger ligt dan het cijfer 
van de individuele toets. Door het kwantitatieve cijfer 
vanuit de peerfeedback te gebruiken als vermenigvuldi-
gingsfactor wordt de teamscore toch iets ‘individueler’ 
gemaakt. Zo wordt voorkomen dat studenten die zich 
onvoldoende voorbereiden en niet actief participeren 
tijdens de team discussies toch een voldoende kunnen 
behalen op basis van de hogere score van de teamtoets.

 
Waarom werkt TBL en wat levert het op in 
de praktijk?

De essentiële elementen van TBL zijn niet nieuw. Instap-
toetsen worden al langer gebruikt en het leren in teams 
is een veelvoorkomende werkvorm. Ook peerfeedback 

wordt op diverse manieren binnen het onderwijs benut. 
TBL blijkt aantoonbare leereffecten te hebben indien alle 
elementen en de vaste werkwijze worden gevolgd zodat 

Team-based Learning: best practice voor effectief en leuker leren!
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het primaire doel in TBL daadwerkelijk kan verschuiven 
naar toepassing van kennis door de student.  

Binnen TBL vinden de volgende paradigmaverschuivin-
gen plaats: 
• Het doel van onderwijs of een opleiding verschuift van 

kennen naar kunnen.
• De rol van docent verschuift van expert naar begelei-

der.
• De rol van lerende verschuift van passief naar actief.
• Verantwoordelijkheid voor het leren verschuift van 

docent naar lerende.
• Het proces van docent gecentreerd onderwijzen ver-

schuift naar student-gecentreerd leren.

Onderzoek naar de effectiviteit en leeropbrengsten van 
TBL laten zowel positieve leereffecten als  uitdagingen te 
zien10. Een uitgebreide reviewstudie van Reimschisel en col-
lega’s (2017) concludeerde dat het bediscussiëren van de 
stof met anderen en toepassing van eerder verworven ken-
nis ervoor zorgden dat studenten een dieper begrip kregen 
van de studiestof. Tevens bleek dat studenten de voorkeur 
gaven aan TBL boven meer traditionele vormen van onder-
wijs, zoals het volgen van colleges. Ook bij docenten werd 
een toename van inspiratie en betrokkenheid vastgesteld 
als zij op deze wijze hun lessen konden inrichten11.

Best practice
Vanaf 2012 gooit de universiteit van Bradford in Engeland 
hoge ogen met een nieuw innovatief 4/5-jarig curriculum 

voor hun farmacologie opleiding. Nieuw aan dit curriculum 
is dat het volledig is gebaseerd op de evidence based onder-
wijsmethode: Team Based Learning (TBL). De academie 
voor hoger onderwijs in Engeland, the Higher Education 
Academy, heeft deze succesvolle innovatie erkent door het 
docententeam dat de opleiding ontwikkelde te belonen met 
een landelijke onderscheiding. Zij kregen in 2017 voor deze 
innovatie, de prestigieuze: Collaborative Award for Teaching 
Excellence. Vanaf 2016 stroomde de eerste cohorten die 
een volledig TBL programma volgden, uit. Opvallend was 
dat TBL niet alleen binnen schools gewaardeerd werd door 
studenten en docenten maar na uitstroming van de eerste 
cohorten ontving de opleiding diverse -mails waarin werkge-
vers van alumni hun bevindingen communiceerde:

Werkgever
Het nieuwe farmacologie programma heft ertoe geleid 
dat studenten beter zijn voorbereid op de praktijk. Hun 
klinische kennis en probleemoplossend vermogen worden 
veel eerder in de nieuwe opleiding aangesproken wat re-
sulteert in werknemers die deze vaardigheden vanaf dag 
één in de praktijk kunnen toepassen. Dit is niet alleen een 
enorm voordeel voor ons als werkgevers maar ook voor de 
studenten zelf. 

Alumni
Ik kan zonder twijfel zeggen dat het TBL- curriculum me 
heel goed heeft voorbereid op mijn leven als apotheker. Ik 
ervaar het zelfvertrouwen om te communiceren en werk 
met verschillende teams goed samen. Ik zweer bij TBL. 

 
Uitdagingen voor docenten 

Backward design
Vanuit onderwijskundig perspectief moet het ontwikkelen 
van curricula, modules, studieonderdelen en bijeenkom-
sten achterwaarts moeten gebeuren, met de uitkomsten/
leerdoelen als uitgangspunt12. Alleen dan wordt de ont-
wikkeling van de student centraal gesteld omdat gestuurd 
wordt op de voor hun te bereiken leerdoelen en leeruit-
komsten en het leerproces dat daartoe nodig is. Voor elke 
TBL-module wordt een Backward Design van het ontwerp 

aanbevolen; dit houdt in dat als eerste wordt gestart met 
het bepalen van de te bereiken leerdoelen. De meeste 
opleidingen hanteren eindtermen die behaald moeten 
worden. De leerdoelen kunnen hieruit voortvloeien. 

Vervolgens gaat men aan de slag met de ontwikkeling 
van de opdrachten. Bedenk hierbij vooral wat studenten 
moeten kunnen aan het eind van een TBL module. Stel 
daarbij de vraag: welk gedrag wil je als docent dat stu-
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denten laten zien? Bepaal op basis daarvan hoe duidelijk 
wordt dat studenten de stof beheersen en kunnen toe-
passen en ontwikkel daarvoor de toepassingsopdrachten. 
Als derde stap wordt de RAT toets gemaakt die bestaat 
uit meerkeuze vragen. Als laatste bepalen docenten het 
voorbereidende materiaal. Belangrijk hierbij is een varia-
tie aan voorbereidend materiaal aan te bieden zoals zelf-
studieopdrachten, het lezen van een hoofdstuk, bekijken 
van een filmpje/kennisclip of website. Uitgangspunt is 
dat een deel van de leerdoelen, vooral op niveau onthou-
den/ begrijpen uit de taxonomie van Bloom, al tijdens de 
zelfstudie behaald kan worden. 

Ontwikkelen van hoogwaardige toepassings-
opdrachten
In de toepassingssessies gaan de studententeams actief on-
derzoeken, samenwerken en reflecteren op hun opgedane 
kennis en ervaringen. Voor docenten de taak om opdrach-
ten te ontwikkelen die zo complex zijn dat men ze niet als 
individu kan oplossen. Deze toepassingsopdrachten zullen 
bij studenten aannames ter discussie stellen, discrepan-
ties in kennis blootleggen en een beroep doen op hogere 
denkvaardigheden, zoals: het maken van afwegingen, op-
lossen van problemen, analyseren, nemen van beslissingen, 
evalueren van het eigen gedrag alsmede dat van anderen 
en gezamenlijk iets kunnen creëren. Het ontwikkelen van 
kwalitatief hoogwaardige toepassingsopdrachten en zelfstu-
dieopdrachten blijkt in de praktijk geen sinecure. Het goede 
antwoord of de juiste oplossing van een toepassingsop-
dracht zou niet te vinden mogen zijn in studieboeken of op 
Google. Het team zal zelf een passende oplossing moeten 
bedenken, stappen moeten prioriteren of kiezen uit vier of 
meer voorgelegde plausibele mogelijkheden en deze keuze 
kunnen beargumenteren. Het blijkt lang niet altijd nodig 
om geheel nieuwe materialen te ontwikkelen die geschikt 
zijn voor TBL Bestaande opdrachten, casuïstiek of ethische 
dilemma’s kunnen her-ontworpen worden. Het is vooral 
van belang dat docenten de juiste training en begeleiding 
krijgen om de materialen te kunnen (her)ontwikkelen vol-
gens de TBL-principes en hiervoor de nodige tijd krijgen en 
in teams kunnen samenwerken. Het blijkt in de praktijk zeer 
nuttig om elkaars toepassingsopdrachten te reviewen. 

Faciliteren van de toepassingssessies 
Het faciliteren van toepassingssessies is geen eenvoudi-
ge opgave en vergt het vermogen van docenten om veel 
vragen te stellen. De teams gaan in gesprek met elkaar 

over de gevonden oplossingen. De taak van de docen-
ten tijdens deze sessies is om de discussie op gang te 
brengen tussen de teams over de gevonden oplossingen 
of de gekozen aanpak, tijdens de nabespreking van de 
opdrachten. Zij moeten hiertoe vooral prikkelende vragen 
stellen, wat echt lastig kan zijn. Sommige docenten zijn 
(nog steeds) geneigd om te snel uitleg of antwoorden te 
geven. Bovendien moeten docenten ter plekke keuzes 
maken welk team over welk onderwerp het woord krijgt 
aangezien de tijd voor nabespreking beperkt is. 

Soms wordt duidelijk dat er binnen een team onvoldoen-
de consensus is bereikt. Deze verdeeldheid kan tijdens 
de sessies door de docent ter sprake gebracht worden. 
Andere handige tips zijn: 
• Het vooraf formuleren van een aantal verdiepende 

inhoudelijke vragen. 
• Het opstellen van proces vragen om de discussie te 

stimuleren bv: “over welke twee antwoordopties is het 
meeste gediscussieerd”?  

• Vragen die gesteld worden door studenten meteen 
terugleggen in de groep: “welk team kan dit uitleggen”?

‘Ik moest het echt oefenen om 
niet steeds te zeggen: doe dit 
of doe dat, maar om een stap 
terug te doen en de teams zelf 
aan de slag te laten gaan. Ook 
het vertrouwen krijgen dat er 
geen goede antwoorden zijn. 
Studenten dat uitleggen was 
soms lastig. Maar vooral voor 
mezelf accepteren dat ook 
ik niet alle antwoorden had, 
dat duurde een tijdje.’ Docent 
farmacologie, Bradford 
University, UK

Team-based Learning: best practice voor effectief en leuker leren!



10 OvO, jaargang 49, nummer 1, mei 2020© 2020 Koninklijke Van Gorcum

Uitdagingen voor studenten

Ook studenten moeten soms wennen aan hun nieuwe, 
actievere rol. Het is dan ook van belang om studenten 
een solide introductie te geven op het TBL-proces. In 
TBL moeten studenten de stof actief verwerken, kun-
nen zelf op onderzoek uitgaan en bezig zijn met hogere 
denkvaardigheden zoals het bedenken van oplossingen 
voor complexe problemen. Het leren omgaan met het 
feit dat er geen goed of fout antwoord bestaat voor een 
toepassingsopdracht is ook nieuw en kan behoorlijk wat 
discussie te weeg brengen. Maar net als in hun latere 
beroepsleven is er niet altijd een zwart/wit oplossing 
of standaardantwoord en zullen studenten consensus 

moeten bereiken over de oplossingsrichting, de te volgen 
stappen/aanpak of aanbevolen behandeling. 

In de pilot van de bachelor geneeskunde opleiding van 
het Amsterdam UMC, locatie AMC die ook met TBL 
werkt, kregen de eerstejaars studenten een introductie 
vooraf aan de eerste TBL module. Ze lazen als voorbe-
reiding iets over de methode en werden hierop getoetst. 
Maakten kennis met hun teamgenoten en voerden een 
toepassingsopdracht uit. Dit bleek een succesvolle ma-
nier waarmee duidelijk werd wat er van hen verwacht 
werd in dit onderwijsconcept.

Conclusie 
In verschillende onderwijsmethodieken neemt leren in 
interactie met anderen een belangrijke plek in. TBL is 
een onderwijsconcept om het leervermogen van studen-
ten te verbeteren en samenwerkend leren te bevorderen. 
De teamresultaten scoren hoger op toetsen dan resul-
taten van individuen en studenten geven blijk van meer 

diepgang en kennis van de complexiteit van de thema’s 
in het vak10. 

Dat TBL een goede voorbereiding is op de toekomstige 
beroepspraktijk blijkt uit de hierboven weergegeven best 
practice in Engeland. Het samenwerken in teams zorgt 

Tijdens een pilot aan de TU Twente, opleiding Electrical 
Engineering werd het hoorcollege ingezet als een vorm van 
voorbereiding voor de studenten, waarna ze getoetst werden 
op de inhoud die daar aan bod was gekomen. Vervolgens 
voerden studenten toepassingsopdrachten uit in teams. 
De docent gaf de volgende opbrengsten aan: ‘Na 2 college 
was de opkomst 100% tot aan het eind van het semester. 
Het tentamen had aan het eind van het jaar dezelfde opzet 
als voorgaande jaren en studenten scoorden gemiddeld een 
punt hoger. Het slagingspercentage is gestegen met 20%.’ 
Docent Electrical Engineering, TU Twente, NL
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ervoor dat studenten niet alleen hogere denkvaardighe-
den gebruiken maar ook generieke competenties aanle-
ren zoals communiceren, naar elkaar luisteren, beargu-
menteren, gedachten verwoorden en samen consensus 
bereiken. Dergelijke competenties zijn noodzakelijk voor 
samenwerking in elk beroepenveld. Van mensen met een 
verantwoordelijke positie mag je tenslotte verwachten 
dat zij zich kunnen verantwoorden en hun keuze kunnen 
onderbouwen. 

Voor docenten verandert er veel bij TBL. De toepas-
singsopdrachten en de manier van begeleiden vragen 

vaardigheden die sommigen van hen nog moeten ontwik-
kelen. Om de implementatie van TBL succesvol te laten 
zijn, is het essentieel om voldoende tijd en budget uit te 
trekken voor de professionalisering van docenten zodat 
zij zich de methode eigen kunnen maken. 

En als dit lukt, hebben zij ook meer resultaat van hun 
werk en meer plezier door actieve en gemotiveerde stu-
denten: dat is een win – win situatie! 
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