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Programma
Kennismaking	

Doelen	

Blended learning?	

Leertechnologie en didactische 
eigenschappen van ….(technologie 
verkennen)	

Praktijkvoorbeelden blended learning	

Didactische aandachtspunten	

Herontwerp onderwijs (opdracht)



Projectleider, 	
e-learning adviseur, 

blogger



Wie zijn jullie?

Naar de resultaten

https://docs.google.com/forms/d/1ISB4IJcimnaL1-V3uA2am2Hho174CVcSJkpivwjILdg/viewanalytics


Doelen

Beter beeld van veelzijdigheid blended 
learning	

Meer inzicht in concrete mogelijkheden om 
opleidingen meer 'blended' te maken	

Meer inzicht in de didactische mogelijkheden 
van verschillende ICT-toepassingen	

Start gemaakt met herontwerp onderwijs



Blended learning



Naar Mentimeter.com

https://www.mentimeter.com/dashboard


Peilingen houden



Mogelijke toepassingen	
!
A.Om discussies op gang te 
brengen	

B.Om meningen te peilen bij 
gevoelige onderwerpen	

C.Om ‘stille’ studenten bij de 
les te betrekken	

D.Om te checken om studenten 
uitleg hebben begrepen	

E.Voorkennis activeren



Effectief mits: 
onmiddellijke 

feedback 
Timing vragen 
geen effect 

!
Lantz & 

Stawiski, 2014 

Foto: Alumroot

http://www.flickr.com/photos/alumroot/5773940750/sizes/l/


Foto:Valley Library (Oregon State University 

http://www.flickr.com/photos/osuvalleylibrary/463492446/sizes/o/in/photostream/


Foto:Valley Library (Oregon State University 

Flipped 
classroom

http://www.flickr.com/photos/osuvalleylibrary/463492446/sizes/o/in/photostream/


Foto:Valley Library (Oregon State University 

Vorm blended learning: 	
goede mix	

Wat kan online (instructie, 
demonstratie), 	

waar is f2f sterk in

http://www.flickr.com/photos/osuvalleylibrary/463492446/sizes/o/in/photostream/


Foto: Stockfoto © Валентин Волков #5347946

Groepsbijeenkomst - online zelfstudie -
groepsbijeenkomst	

Online leren - groepsbijeenkomst - 
online leren

Sandwich



Blended learning
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Blended learning

Face-to face & online

Synchroon & asynchroon

Gestuurd & zelfgestuurd

Op school & elders (zoals werkplek)

Veel & minder ICT

Samenwerkend & individueel



Modellen
Rotatie: online en f2f wisselen volgens 
bepaald schema (minstens één online)	

Flex: vooral online leren (op school), 
persoonlijke ondersteuning	

Self-mix: online cursussen (online 
begeleiding) + face-to-face modules (en 
begeleiding) 	

Verrijkt virtueel: consequente afwisseling

Staker & Horn, 2012



Mate van gebruik ICT
0 %: Traditioneel (geen gebruik)	

1-29 %: Internet gefaciliteerd	

30-79 %: Blended/Hybride 
(substantieel deel online gegeven ten 
koste van f2f bijeenkomsten).	

80+ %: Online (de cursusinhoud wordt 
(praktisch) online geleverd; er zijn 
geen 'fysieke' bijeenkomsten).

Sloan Consortium, 2008



Jullie huidige situatie
Rotatie: online en f2f wisselen volgens 
bepaald schema (minstens één online)	

Flex: vooral online leren (op school), 
persoonlijke ondersteuning	

Self-mix: online cursussen (online 
begeleiding) + face-to-face modules (en 
begeleiding) 	

Verrijkt virtueel: consequente afwisseling	

Mate van ICT-gebruik?
Staker & Horn, 2012



Wat beïnvloedt de 
keuze?

Weinig ICT Veel ICT

Rotatie

Flex

Self-mix

Verrijkt 
virtueel



Wat is je doel?

Interactie tijdens bijeenkomsten 
versterken (effectiviteit)	

Reistijd/kosten studenten reduceren 	

Meer deelnemers bereiken	

Onderwijs flexibiliseren	

……. 



Wat is je doel?

Interactie tijdens bijeenkomsten 
versterken (effectiviteit)	

Reistijd/kosten studenten reduceren 	

Meer deelnemers bereiken	

Onderwijs flexibiliseren	

……. 
Je kunt met verschillende 

opleidingen andere doelen hebben



Doel: reductie reistijd, 
bereik meer deelnemers

Weinig ICT Veel ICT

Rotatie

Flex

Self-mix

Verrijkt 
virtueel



Doel: interactie tijdens 
bijeenkomsten versterken

Weinig ICT Veel ICT

Rotatie

Flex

Self-mix

Verrijkt 
virtueel



Wat is je doelgroep?

Toegang tot internet (voorbeeld 
Chicago)	

ICT-bekwaamheden	

Werkende volwassenen	

Voorkeur online leren	

Gevoel van urgentie

Foto: Mosborne01

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ashs-teacher-and-students.jpg


Jullie eigen visie



Wat zijn didactische kernwoorden 
die jullie visie op leren 

typeren? (position paper BL)

http://nl.padlet.com/wilfred/haniss

http://nl.padlet.com/wilfred/haniss


Samenwerkingomgeving
Samenwerkend leren (klassikaal en 
online)	

Leren van docent	

Verschillende typen leeractiviteiten 
didactische relatie	

Online leren, zelfstudie, klassikaal	

Flipped



Didactisch ontwerp
Kennisoverdracht (meer) buiten 
contactmomenten (kennisclips, weblectures, 
OER)	

Bijeenkomsten: verwerking, verdieping, 
reflectie/dialoog, multidisciplinair	

Via opdrachten recht doen aan specifieke 
beroepscontexten	

Korte ondersteuningsprogramma’s	

Flexibel studietempo	

Aansluiten op bestaande competenties	

Leernetwerk





Leer



ICT is niet didactisch 
neutraal



ICT is niet didactisch 
neutraal

Onderwijsontwerp, 
didactiek en 

context 
belangrijker dan 

medium



Bron: Digital 
Birmingham

Technologische 
ontwikkelingen + inzichten 

in didactiek = 	
potentie voor onderwijs en 

leren 

http://www.digitalbirmingham.co.uk/blog/category/broadband


© firefox (wu kailiang)

Technologie is méér dan een middel, 	
ook een ‘enabler’ en katalysator



Foto: Jason A. Howie

Interactie, 	
co-creatie, 
samenwerken

http://farm9.staticflickr.com/8092/8583949219_f55657573e_b.jpg


Foto: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_cyber-diplomacy


Ervaring mee?	
Binnen onderwijs?

Foto: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_cyber-diplomacy


Toepassingsmogelijkheden	
!

• Facebookpagina: communicatie over 
onderwijs	

• Weblog voor projectverslag (excursie)	
• Samen werkstuk maken via Google Drive	
• Favoriete websites opslaan en delen	

!

Foto: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_cyber-diplomacy


Foto: Stockfoto © Maksym Yemelyanov #7908742

Eerste 
technologieverkenning	

!

Welke technologieën 
gebruiken jullie?



Wat zijn de 
didactische 

eigenschappen, 
mogelijkheden en 
belemmeringen 

van ....





Eenvoudige technologie 

Attenderen 

Back channel: vragen stellen en beantwoorden  

Tips geven 

Quizzes 

Brainstorm (hash tags #) 

To the point formuleren 

Digitaal koffiezetapparaat 

Niet-taakgebonden communicatie (motivatie) 

Digitale aantekeningen (delen) 

Impressies conferenties (hash tags #)





Veel ‘ruis’ 

Beperkte filtermogelijkheden 

Risico op afleiding 

Weinig verdieping 

Beperkt voor uitgebreide conversaties 

Te open?



Wat is het?	
Didactische 
toepassing?	
Sterk/zwak	

Korte presentatie 2 
minuten

Selecteer één 
eigen applicatie



Praktijkvoorbeelden 
blended learning



Foto:Valley Library (Oregon State University 

http://www.flickr.com/photos/osuvalleylibrary/463492446/sizes/o/in/photostream/


Foto:Valley Library (Oregon State University 

Flipped 
classroom

http://www.flickr.com/photos/osuvalleylibrary/463492446/sizes/o/in/photostream/


Flipped classroom
Uitleg thuis bekijken	

Vergt goede voorbereiding	

Formatieve, geautomatiseerde, 
toetsen!	

Verwerkingsopdrachten, discussie en 
vragen op school	

Lerenden presentaties laten geven



Foto:Valley Library (Oregon State University 

Start met activiteit	
Verdieping	

Verwerking (zelfstandig)	
Resultaat (presenteren, 
toepassen, reflecteren)

http://www.flickr.com/photos/osuvalleylibrary/463492446/sizes/o/in/photostream/


Nieuwe inzichten 
flipped classroom?
Mastery learning	

Individueel werken in klas	

Géén huiswerk	

Individueel beoordelen	

Onderscheid ‘must know’ - ‘nice to 
know’ (prioriteit docenten)

Zie http://www.te-learning.nl/blog/?p=8382

http://www.te-learning.nl/blog/?p=8382


Hoe kun je 
vrijblijvendheid 

voorkomen?

http://tinyurl.com/kxvensm

http://tinyurl.com/kxvensm


Structuur en coördinatie

Bron: http://www.flickr.com/photos/
rudiriet/109718350

Richtlijnen	
Procedures	
Agenda	
Deadlines	
Peilingen	
Stemmen



Voorbeelden 	
online video bij 
blended learning



Online video: instructies geven, 
demonstreren, interviews, reflectie, 

video interactiebegeleiding

Foto: Jeroen Berkhout



Kennisclips

Instructies vertalen in meerdere 
korte video’s	

Combi met vragen stellen en feedback	

Snel inspreken, intonatie, dynamisch 
visueel aantrekkelijk	

Wat doe je verder tijdens 
bijeenkomsten?

Bron: Anne de Jong

http://flippingtheclassroomslh.wordpress.com/2014/02/18/ontwikkeling-didactisch-werkconcept-voor-het-inzetten-van-kennisclips/


Weblectures



Weblectures
Plaatsonafhankelijk volgen	
Presentatie gemist (just in time)	
Nog eens gebruiken	
Studenten met taalproblemen of 
functiebeperkingen



Online masterclass



Foto: CogDogBlog (Alan Levine)

https://www.flickr.com/photos/cogdog/2384564038/sizes/o/


Waarvoor kiezen?

Begeleiding en reflectie	

Kennisclip	

Weblecture	

Online masterclass	

Virtual classroom



Self-testing

NRC, januari 2011



Voorbeeld self assessment 
online masterclass



Voorbeeld self assessment 
online masterclass

Vragen 
betrekking 

scope 
onderwerp



Voorbeeld self assessment 
online masterclass

Open vraag



Voorbeeld self assessment 
online masterclass

Expert 
feedback



Pitches met peer 
review

Lerenden maken 
prototype,  
concept, product	

Pitch maken (vorm zelf 
kiezen)	

Lerenden bekijken 
pitches en  
geven feedback	

Badges toekennen, liken





Lerenden bekijken pitches en  
geven feedback	



Voorbeeld rotatiemodel
Face-to-face: kennismaken, verwachtingen, 
leerdoelen, werkwijze, intro leertechnologie	

Online studietaken: zelftoets, blog, casus 
bestuderen, literatuur, discussieopdracht	

F2F werkcollege, voortgangsgesprek, 
intervisiegroep	

Online studietaken	

Online voortgangsgesprek (Google Hangout)	

Portfolio-opdracht (verslag maken, peer 
feedback, eindbeoordeling)	

Eindgesprek



Wat spreekt aan 	
en waarom?	

(denk aan je doelen)



Foto: Stockfoto © Maksym Yemelyanov #7908742

Tweede 
technologieverkenning	

!

Wat zijn de 
didactische 

eigenschappen, 
mogelijkheden en 
belemmeringen 

van ....



Selecteer één van 
onderstaande toepassingen
Storify	

Audioboo	

Google Docs	

Edmodo	

Glogster	

Scoop-IT	

Skype

Wat is het?
Didactische 
toepassing?	
Sterk/zwak	

Korte 
presentatie 2 

minuten



Meer informatie

http://www.boektweepuntnul.nl/

http://www.slideshare.net/pkoning/
bingokaart-sociale-media

http://socialmediainhetmbo.nl/

http://www.boektweepuntnul.nl/
http://www.slideshare.net/pkoning/bingokaart-sociale-media
http://socialmediainhetmbo.nl/


Didactische 
aandachtspunten



Foto: Bas Kers

Sociale 
verbondenheid

http://www.flickr.com/photos/21933510@N07/4417018444/


Foto: Bas Kers

Sociale 
verbondenheid

Relatie aangaan (o.a. 
profielen gebruiken)	
Positief bekrachtigen	
Eigen ervaringen delen	
Synchrone communicatie 

http://www.flickr.com/photos/21933510@N07/4417018444/


Foto: Darden United

http://darden-united.blogspot.nl/2012/02/feedback-part-one.html


Foto: Darden United

Ook peer feedback

http://darden-united.blogspot.nl/2012/02/feedback-part-one.html


Progressie zien: wat gaat goed?



Bron: Gilly Salmon

http://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html


Opdracht herontwerp

Selecteer een leerdoel	
Welke praktische 
didactische keuzes maak je?	
Welke typen samenhangende 
leeractiviteiten kies je?	
Welke ICT kies je? Waarom?	
(Hoe beoordeel je dat?)

R	
e	
f	
l	
e	
c	
t	
i	
e

Rekening houden met jullie context!



Voorbeeld leerdoel

Uitvoering en evaluatie van een 
interdisciplinair handelingsplan



Voorbeeld didactische 
keuze

Samenwerkend leren	
Instructie & verwerkingsopdracht



Samenhangende 
leeractiviteiten

Kennisclip handelingsplan	
Individuele opzet maken op basis van 
realistische casus	
Peer feedback op opzet



ICT

Sharepoint	
Google Drive	
Dropbox	
E-mail & Word	
……



Kijk naar het geheel

Vooraf Bijeenkomst Nazorg



Welke ‘blend’?

Weinig ICT Veel ICT

Rotatie

Flex

Self-mix

Verrijkt 
virtueel



Opdracht herontwerp

Selecteer een leerdoel	
Welke praktische 
didactische keuzes maak je?	
Welke typen samenhangende 
leeractiviteiten kies je?	
Welke ICT kies je? Waarom?	
(Hoe beoordeel je dat?)

R	
e	
f	
l	
e	
c	
t	
i	
e

Rekening houden met jullie context!





Samenvattend
Achtergrondinformatie over blended 
learning en leertechnologie	

Type 'blend' verkend	

Gewerkt met: Google Forms, Padlet, 
Mentimeter. Mindmeister 	

Kennis gemaakt met o.a. Storify, Audioboo, 
Scoop-IT	

Praktijkvoorbeelden: flipped classroom, 
online masterclasses, online video, 
rotatiemodel	

Didactische aandachtpunten	

Start gemaakt herontwerp



Dank!

wilfred.rubens@ou.nl	
http://www.openu.nl	

wilfred@wilfredrubens.com	
http://www.wilfredrubens.com

mailto:wilfred.rubens@ou.nl
http://www.openu.nl
mailto:wilfred@wilfredrubens.com
http://www.wilfredrubens.com



