Zelfstudie
Naast de inhoud van het programma beoordeelt de beoordelingscommissie de zelfstudieopdrachten. Om te kunnen
bepalen hoeveel punten kunnen worden toegekend moet binnen de accreditatieaanvraag de zelfstudie uitgewerkt
zijn in zelfstudieopdrachten. Zijn er geen zelfstudieopdrachten beschreven, dan worden aan zelfstudie geen punten
toegekend. Het aangeleverde materiaal bestaat het liefst uit één document waarin de beoordelaars alle informatie
(het programma, de opdrachten en de benodigde literatuur) kunnen vinden.
In de zelfstudieopdrachten is minimaal beschreven:
• wat het doel van de opdracht is.
• de te lezen literatuur, inclusief het aantal pagina’s en een argumentatie voor het aantal SBU.
• hoe de toetsing plaatsvindt, wat de voorwaarde zijn, inclusief een argumentatie voor het aantal SBU.
• op welke wijze de zelfstudie terug komt in het programma.
• op welke wijze de zelfstudie wordt getoetst.
Bij het toekennen van punten voor het bestuderen of lezen van literatuur wordt, bij de schatting van de tijdsbesteding,
de norm van het hoger onderwijs gebruikt. Moeilijke, complexe tekst zal meer tijd vergen dan een wat makkelijkere
tekst en het echt kunnen begrijpen van de informatie zal meer tijd vergen dan een tekst alleen als
achtergrondinformatie doorlezen. Zie hiervoor het overzicht Studielastbepaling Commissie Wijnen:
Doelen
Licht
• Globale kennisname
• Hoofdlijnen kennen
Medium
• Beheersen begrippenkader
• Oefeningen uitvoeren
Zwaar
• Tentamen

Engelstalig boek of artikel
8 pagina’s per uur

Nederlandstalig boek of artikel
9 pagina’s per uur

6 pagina’s per uur

7 pagina’s per uur

4 pagina’s per uur

5 pagina’s per uur

Bij het toekennen van punten voor opdrachten wordt beoordeeld of de argumentatie voor de tijdsbesteding redelijk
is. Bij opdrachten, die tijdens de beroepsuitoefening plaatsvinden, wordt alleen aan ‘de tijd besteed aan een extra
uitwerking voor de scholing buiten de reguliere beroepsuitoefening’ punten toegekend.
Voorbeelden zelfstudie:
• De behandeling van een patiënt volgens een in de cursus aangereikte methodiek moet worden vastgelegd en de
opnames worden daarna in de cursus besproken. Alleen aan de uren die buiten de reguliere werkzaamheden
plaatsvinden worden punten toegekend. In dit voorbeeld: het uitwerken ter voorbereiding van de bespreking
tijdens de cursus. Niet het maken van de opnamen tijdens de behandeling. Er moet binnen de opdracht een
duidelijk onderscheid te zien zijn.
• Voor het lopen van een stage wordt een leeropdracht met doelen opgesteld. Inzichtelijk wordt hoe de
leeropdracht en de doelen worden getoetst.
• “Blended learning”, een nieuw fenomeen binnen zelfstudie. Een combinatie van contactonderwijs en e-learning.
De e-learning moet afgesloten worden met een ‘toetsmoment’ (bijvoorbeeld kennistoets of casustoets met een
70-80% norm scores). Inzicht in de e-learning moet mogelijk zijn.
Geen zelfstudie:
• Activiteiten om gebrek aan (basis)kennis bij de cursisten te compenseren.
• Alleen lezen van artikelen.

Het lezen van literatuur zonder dat dit geïntegreerd is binnen opdrachten wordt niet gezien als zelfstudie. Wordt er
een link gemaakt tussen de literatuur en huiswerkopdrachten dan kunnen er punten aan toegekend worden.

Verplichte literatuur en wijze van toetsing
Vul hieronder de verschillende literatuuropdrachten in:

Literatuur
BIJVOORBEELD
Bijgevoegd artikel:
relevante
informatie uit het
werkboek …

Pagina’s /
zwaarte
BIJV.
10 / licht

Opdracht

Toetsing

BIJVOORBEELD
Bestudeer de literatuur
voor dag 2. Benoem voor
jezelf
3
relevante
onderwerpen voor de
Logopedist. Omschrijf
vervolgens hoe je de
onderwerpen zou gaan
toepassen in je dagelijks
handelen. Zet dit op 1
sheet.

BIJVOORBEELD
De cursisten laten zien in de
oefengesprekken, onder toezicht
van de cursusbegeleiders, dat ze
relevante informatie uit de
literatuur kunnen toepassen in
het gesprek met de patiënt. Dag 2
van 14.00 tot 15.00 uur.
Daarnaast levert elke cursist zijn
of haar sheet in.

Argumentatie voor het
aantal SBU
BIJVOORBEELD
10 pagina’s licht nederlands
= 1 SBU

Totaal literatuur in zelfstudie … uur

Huiswerkopdrachten en de wijze van toetsing
Vul hieronder de verschillende huiswerkopdrachten in:

Opdracht

Doel

Tijdsinvestering huiswerkopdracht: … uur

Totale tijdsinvestering zelfstudie
Totaal
… uur
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Waar en op welke
wijze
komen
de
opdracht(en) terug in
het programma

Op
welke
wijze
worden
de
opdracht(en)
getoetst, wat zijn de
voorwaarden

Argumentatie
het aantal SBU

voor

