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Dit project is uitgevoerd binnen  
de stimuleringsregeling Open en 
online onderwijs 2017. Daarin dagen 
SURF en het ministerie van OCW  
de Nederlandse hogeronderwijs
instellingen uit om te experimenteren 
met verschillende vormen van open 
en online onderwijs.

www.surf.nl/stimuleringsregeling-
open-online-onderwijs
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De Universiteit Utrecht gaat verrijkte kennisclips inzetten, waarin leerstukken 
van het internationaal recht worden uitgelegd en vragen gesteld worden die 
in het onderwijs worden besproken. Daarnaast worden korte clips (bites) 
ontwikkeld, waarin specifieke onderwerpen aan bod komen die studenten 
algemeen lastig vinden. 

Wat houdt het project in?
Veel rechtenstudenten blijken inter nationaal 
recht (Public International Law) een lastig 
vak te vinden. Internationaal recht is  
namelijk anders van aard en structuur dan 
nationaal recht en verschilt daardoor van 
andere vakken die studenten volgen in de 
bachelor. Daarnaast wordt het vak in het 
Engels aangeboden. De Universiteit Utrecht 
gaat daarom verrijkte kennisclips ontwikke

len. Dit zijn kennisclips (filmpjes van  
ongeveer 10 minuten waarin een docent 
uitleg geeft over een onderwerp uit het  
internationaal recht), waarin studenten 
actief moeten luisteren: ze moeten  
opdrachten maken en kunnen direct  
reageren op wat ze horen, door vragen  
te stellen aan de docenten. Er komen ook 
korte clips (bites) van 2 tot 3 minuten, 
waarin specifieke onderwerpen behandeld 
worden die studenten in het algemeen 
lastig vinden.

De clips worden visueel aantrekkelijk en 
inhoudelijk sterk, en worden ingebed in  
het vak Public International Law door ze  
te gebruiken in de hoorcolleges en er  
opdrachten aan te koppelen. Studenten  
zullen daardoor de stof beter begrijpen,  
wat moet leiden tot meer studiesucces.  
Met verrijkte kennisclips wordt nog niet veel 
gewerkt, dus de ervaring die de Universiteit 
Utrecht hiermee opdoet kan interessant zijn 

voor andere vakken.
Hoe kunnen andere instellingen van 
dit project profiteren?
Alle hogeronderwijsinstellingen die  
internationaal recht aanbieden – niet  
alleen rechtenfaculteiten maar ook Liberal 
Artsprogramma’s en sociale wetenschap
pen – kunnen de clips inzetten. Studenten 
die moeite hebben om de stof te begrijpen, 
kunnen de clips bestuderen en zo hun kans 
op studiesucces vergroten. De clips komen 
vrij beschikbaar voor iedereen, onder een 
Creative Commonslicentie.

PUBLIC INTERNATIONAL LAW: 
KNOWLEDGE CLIPS & BITES

VERRIJKTE KENNISCLIPS EN  
BITES BIJ HET VAK PUBLIC  
INTERNATIONAL LAW

“Met de kennisclips en bites stimuleren we studenten om 
echt actief aan de slag te gaan met de doorgaans moeilijke 

onderwerpen van internationaal recht. Uiteraard met een hoger 
studiesucces als doel.”  Otto Spijkers
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