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Samenvatting 

Keywords: Blended leren, middelbaar beroepsonderwijs, mbo, richtlijnen, leren van volwassenen 

 
 

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft het beroepsonderwijs in Nederland in 2020 een 

ontzettende ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van online en blended onderwijs. Binnen 

onderwijsinstellingen spreekt men nu al van een blijvende combinatie van fysiek en online onderwijs; 

blended onderwijs. Dit onderzoek heeft als doel het formuleren van praktische richtlijnen voor het 

ontwerp en de uitvoering van effectief blended onderwijs voor volwassen studenten in het mbo. Het 

onderwijskundig ontwerponderzoek bestaat uit een drietal fases. In de eerste fase, analyse en 

exploratie, zijn op basis van de literatuuronderzoek 62 richtlijnen geformuleerd, welke zijn verdeeld 

over vier factoren: instellingsgebonden-, cursusgebonden-, docentgebonden- en studentgebonden 

factoren. Deze richtlijnen zijn tijdens interviews met experts op het gebied van blended onderwijs 

getoetst op validiteit en volledigheid voor de doelgroep volwassen mbo-studenten. In de tweede fase, 

ontwerp en constructie, zijn een aantal bestaande richtlijnen aangepast, samengevoegd en zijn er 

nieuwe richtlijnen toegevoegd wat heeft geleid tot de tweede versie van de richtlijnen. Deze tweede 

versie bestaat uit 69 richtlijnen, verdeeld over dezelfde vier factoren. Vervolgens hebben er in fase 3, 

evaluatie en reflectie, twee focusgroepen plaatsgevonden. Een met mbo-docenten die lesgeven aan de 

doelgroep en een met volwassen mbo-studenten en een met volwassen mbo-studenten. Tijdens de 

focusgroepen zijn de richtlijnen getoetst op toepasbaarheid en haalbaarheid en naast het reeds 

ontworpen of gevolgde onderwijs gelegd. Op basis van de resultaten van de focusgroepen is een derde 

versie van de richtlijnen geconstrueerd en heeft er een iteratie van fase II plaatsgevonden. De derde en 

tevens laatste versie van de richtlijnen bestaat uit 70 richtlijnen verdeeld over de vier factoren. Deze 

laatste versie is het eindresultaat van dit onderzoek en kan gedeeld en geïmplementeerd worden. 
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Summary 
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Due to the COVID-19 pandemic, vocational education in the Netherlands has seen an enormous 

development in the field of online and blended education. Within educational institutions, there is talk 

of a continuous form of combined physical and online education; blended education. The aim of this 

study is to formulate a set of guidelines that will help instructors to design and implement their 

blended education to adult vocational students. In line with this objective, the central question was: 

"Which guidelines contribute to the design and implementation of effective blended education for 

adult students in mbo?". By means of an educational design research, consisting of three phases, an 

attempt was made to answer the above question. In the first phase, analysis and exploration, 62 

guidelines were formulated based on the literature review, which were divided into four factors: 

institution-specific, subject-specific, teacher-specific and student-specific factors. These guidelines 

were tested for validity and thoroughness for the target group of adult vocational students during 

interviews with experts in the field of blended education. In the second phase, design and construction, 

a number of existing guidelines were adapted, merged and new guidelines were added, which led to 

the second version of the guidelines. This second version consists of 69 guidelines divided into the 

same four factors. Subsequently, in phase 3, evaluation and reflection, two focus groups took place. 

One with MBO teachers who teach the target group and one with adult MBO students. During these 

focus groups, the guidelines were tested for applicability and feasibility and compared to education 

already designed or followed. Based on the results of the focus groups, a third version of the 

guidelines was constructed and an iteration of phase II took place. The third and final version of the 

guidelines consists of 70 guidelines divided over the four factors. This final version is the end result of 

this research and can be shared and implemented. 
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1. Inleiding 

 
1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek 

“Vanaf morgen, 16 maart tot en met 6 april, dus de komende drie weken, gaan de kinderopvang 

en de scholen dicht”. Deze woorden sprak de heer Slob, minister van onderwijs, op 15 maart 2020 en 

zorgden voor een aardverschuiving binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Halsoverkop werd het 

traditionele onderwijs omgezet in online-onderwijs om vervolgens na de zomer in een blended vorm 

terug te keren. Waar normaliter jaren uitgetrokken worden om zulke veranderingen te implementeren 

was de klus nu in drie dagen geklaard. Echter, heeft dit alles plaatsgevonden zonder specifieke kennis 

en vaardigheden die nodig zijn bij het ontwerp en de uitvoering van deze vorm van onderwijs. Diverse 

problemen op het gebied van onderwijsontwerp, motivatie, (technologische)vaardigheden en 

uitvoering van blendend onderwijs komen nu aan de oppervlakte. Hierdoor is er vanuit de 

onderwijsinstellingen een sterke vraag naar richtlijnen die van belang zijn bij het ontwerp en de 

uitvoering van effectief blended onderwijs in het mbo. 

Blended onderwijs is niet nieuw en in de literatuur is veel te vinden over dit onderwerp. Zo is 

uit onderzoek aan universiteit in het zuidoosten van de Verenigde Staten gebleken dat interacties 

(docent-student, student-student, inhoud-student) essentieel zijn voor de effectiviteit en de motivatie 

voor onderwijs in een blended omgeving (Kuo & Belland, 2016). Verder hebben de competenties van 

docenten in virtuele contexten invloed op de kwaliteit (Darabi et al., 2006; Sadeck & Cronjé, 2017). 

Ook speelt de beschikking over een computer, toegang tot het internet en vertrouwen in de eigen 

beheersing van de techniek een rol (Kuo & Belland, 2016). De effectiviteit van blended onderwijs is te 

koppelen aan de studenttevredenheid in deze onderwijsvorm. Onderzoek van Bolliger en Martindale 

(2004) naar de studenttevredenheid in online omgevingen, uitgevoerd aan een universiteit in het 

zuidoosten van de Verenigde Staten, stelt dat er drie overkoepelende factoren zijn die bijdragen aan de 

studenttevredenheid: docent gebonden variabelen, technologie en interactie. Recent onderzoek naar 

voorspellende variabelen voor een goede methodologische aanpak voor blended onderwijs onder 145 

eerstejaars studenten aan een universiteit in Madrid kwam met 5 factoren die essentieel zijn: 

verwachtingen, web 2.0 tools, feedback, samenwerken en sociale relaties (Martín-Martínez et al., 

2020). Bovengenoemde elementen zijn slechts het topje van de ijsberg, het geheel biedt teveel 

handvatten om op korte termijn van praktische waarde te kunnen zijn in het mbo. Het doel van dit 

onderzoek is om richtlijnen te formuleren voor het ontwerp en de uitvoering van effectief blended 

onderwijs voor volwassen studenten in het mbo. Daarnaast probeert dit onderzoek een 

wetenschappelijke kloof te dichten doordat, in tegenstelling tot veel voorgaand onderzoek gericht op 

het hoger onderwijs, dit onderzoek zich richt op het mbo. 
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1.2. Theoretisch kader 

Dit onderzoek focust zich op blended onderwijs aan volwassen studenten in het mbo. In het 

theoretisch kader wordt daarom eerst ingegaan op kenmerken van studenten in het mbo en meer 

specifiek de volwassen studenten. Vervolgens wordt gekeken naar de voorwaarden voor een blended 

leeromgeving om het leren van deze studenten te bevorderen. 

 

1.2.1. Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs 

Van studenten in het beroepsonderwijs wordt verwacht dat zij de kennis die zij in een formele 

onderwijssituatie hebben opgedaan toepassen op de werkplek (Butler & Brooker, 1998). 

Competentiegericht onderwijs hanteert een brede situatieafhankelijke benadering die de nadruk legt op 

de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes (Eraut, 1994). In Nederland hebben mbo- 

opleidingen sinds 2011 een competentiegerichte kwalificatiestructuur. Dit onderwijs typeert zich door 

het creëren van mogelijkheden voor studenten in zinvolle leeromgevingen waarbij een combinatie van 

leren op school en leren in de beroepspraktijk cruciaal is (Wesselink et al., 2010). Literatuur op het 

gebied van studentkenmerken in het mbo is schaars. In opdracht van Hiteq hebben Groeneveld en van 

Steensel (2009) vergelijkend onderzoek gedaan naar de kenmerken van mbo-studenten en vmbo- 

leerlingen. In deze publicatie stellen zij dat mbo-studenten op niveau drie en vier behoefte hebben aan 

duidelijkheid, redelijk vermogen hebben tot zelfstandig werken, hun capaciteiten redelijk kunnen 

inschatten en hoge eisen stellen aan docenten en praktijkopleiders. Op sociaal vlak en op de 

arbeidsmarkt kenmerken mbo-studenten zich doordat de nadruk ligt op persoonlijkheid, respect en 

eerlijkheid en minder op homogeniteit van opvattingen en het bezitten van kennis. Zij zijn 

geïnteresseerd in nieuws maar slechts betrokken bij problemen dichtbij (Groeneveld & van Steensel, 

2009). Onderzoek van Eimers et al. (2010) naar volwassenen binnen de beroepsbegeleidende leerweg 

(bbl) wijst uit dat de drie meest voorkomende motieven om te starten met een bbl-opleiding de aard 

van het werk, ontwikkeling in het werk en loopbaanontwikkeling zijn. Verder maken Eimers et al. 

(2010) onderscheid tussen twee groepen studenten: bij de eerste groep heeft de opleiding geen directe 

link met het werk dat kort hiervoor werd uitgeoefend; personen zijn vaak werkloos, inactief, komen uit 

een andere sector of zijn nieuw in Nederland. De andere groep staat de opleiding in directe relatie met 

het werk dat zij uitoefenen, er is sprake van op- of bijscholing of men gaat het diploma halen op het 

niveau waarop zij al enige tijd werkzaam zijn. 

In ditzelfde rapport concluderen Eimers et al. (2010) dat het bbl-onderwijs voor volwassen 

studenten in Nederland zich moet richten op flexibele instroommogelijkheden, verkorte trajecten, 

scholing binnen het bedrijf, de inzet van eerder verworven competenties (EVC) en e-learning. Daarbij 

is juist voor de volwassendoelgroep maatwerk belangrijk zodat deelnemers de opleiding kunnen 

combineren met zowel de werk- als de privésituatie. 
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1.2.2. Leren van volwassenen 

Volwassenen leren anders dan kinderen (MacKeracher, 2004). Volwassenen en kinderen verschillen 

op punten die het algemene leerproces beïnvloeden en welke afgeleid zijn van sociale, psychologische, 

ontwikkelings- en situationele kenmerken (MacKeracher, 2004). Volwasseneducatie kenmerkt zich 

door de vrijwillige deelname, doordat de volwassene uit eigen beweging met het leren bezig is, is hij 

meer gemotiveerd en toegewijd (Lieb & Goodlad, 2005; MacKeracher, 2004). Gerelateerd aan 

vrijwillige deelname beschrijven Lieb en Goodlad (2005) en MacKeracher (2004) ook het belang van 

zelfsturing waarbij de volwassene de controle heeft over het stellen van doelen en het genereren van 

zinvolle evaluatiecriteria. Daarnaast dienen ervaringen uit het verleden meegenomen te worden bij 

volwasseneducatie. Deze ervaringen kunnen dienen als basis voor het nieuwe leren en dienen 

meegenomen te worden bij het selecteren van methoden, materialen, het maken van presentaties en het 

transformeren van reeds aanwezige vaardigheden (Gravani, 2007; Jarvis, 2006; Lieb & Goodlad, 

2005; Russell, 2006). Tot slot is een voorwaarde voor volwasseneducatie dat er zowel in de fysieke als 

de psychologische omgeving een accepterend, respectvol, ondersteunend en helpend leerklimaat heerst 

(Gravani, 2007; Jarvis, 2006). 

 

1.2.3. Blended onderwijs 

Om als volwassen student te kunnen functioneren in een blended leeromgeving is het belangrijk 

dat deze leeromgeving aan een aantal voorwaarden voldoet. In de literatuur wordt blended leren 

omschreven als een combinatie van traditioneel face-to-face (FTF) onderwijs en online 

(leer)omgevingen (Bonk & Graham, 2012; Garrison & Kanuka, 2004). Onderzoek van Allen et al. 

(2007) voegt criteria toe en stelt dat 30 tot 80% van het instructiemateriaal online moet worden 

aangeboden om te spreken van blended onderwijs. Binnen blended onderwijs wordt onderscheid 

gemaakt tussen synchroon en asynchroon leren. Synchroon leren is tijdgebonden, men is op een 

bepaald moment tegelijkertijd bezig met een leeractiviteit (online of offline). Asynchroon leren is 

onafhankelijk van tijd en kan de student op een zelfgekozen moment doen. 

Bonk en Graham (2012) noemen drie redenen om blended onderwijs toe te passen: verbeterde 

toegang tot het onderwijs, kosteneffectiviteit en onderwijsverbetering. Doordat bij blended onderwijs 

een gedeelte van het onderwijs plaats- en tijdonafhankelijk aangeboden wordt kan de student zelf 

bepalen waar en wanneer hij het onderwijs volgt waardoor het gemakkelijk te combineren is met werk 

en/of privé. (Bonk & Graham, 2012; Graham et al., 2013; Vaughan, 2007). Daarnaast biedt plaats 

onafhankelijk leren voordelen voor studenten waarvoor de reis naar school lang en moeizaam is (Forte 

& Root, 2011). Het plaats onafhankelijk aanbieden van onderwijs heeft als gevolg dat er minder 

gebruik gemaakt zal worden van lokalen op scholen wat uiteindelijk kosten bespaart (Bonk & 

Graham, 2012). 
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In de literatuur worden veel verschillende zaken genoemd die bijdragen aan effectief blended 

onderwijs, welke te herleiden zijn naar vier overkoepelende factoren: instellingsgebonden-, 

cursusgebonden-, docentgebonden- en studentgebonden factoren. 

Instellingsgebonden factoren omvatten het faciliteren van een duurzame technologische 

infrastructuur, het stimuleren van docentprofessionalisering, samenwerking tussen docenten en het het 

opzetten van leergemeenschappen (García-Martínez et al., 2020; Muljana & Luo, 2019; Regmi & 

Jones, 2020; Sun & Chen, 2016) 

Een goed cursusontwerp is essentieel voor online en blended onderwijs en zou aandacht moeten 

hebben voor de kwaliteit van de leerinhouden, interacties en actief leren (Kuo & Belland, 2016; 

Rodrigues et al., 2019; Sorensen & Baylen, 2009; Yunusa & Umar, 2021). Uit diverse onderzoeken 

blijkt dat docenten in een online of blended onderwijsomgeving moeten beschikken over een andere 

set van kennis en vaardigheden dan in een traditionele onderwijsomgeving (Salmon, 2012; Thomas & 

Thorpe, 2019). Tot slot zijn er studentgebonden factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van 

blended onderwijs zoals de mate van zelfregulatie, digitale geletterdheid en motivatie (Aarts et al., 

2020; Delnoij et al., 2020; Money & Dean, 2019). De vier hierboven genoemde factoren voor effectief 

blended onderwijs worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 

 

1.2.3.1. Instellingsgebonden factoren 

Een duurzame technologische infrastructuur is essentieel bij online- of blended onderwijs, de 

technologie die voor studenten en docenten beschikbaar is kan het leren immers bevorderen of 

belemmeren (Regmi & Jones, 2020). De technologische infrastructuur bestaat uit systemen om het 

leren te laten plaatsvinden, leren te monitoren en de administratie bij te houden. Web 2.0 tools maken 

het leren mogelijk door zowel interacties met de inhoud als menselijke interacties over de inhoud te 

faciliteren (Ham & Schnabel, 2011; Seely Brown & Adler, 2008). Literatuuronderzoek van Liu et al. 

(2020) naar de adoptie van leertechnologieën suggereert dat leertechnologieën eerder geaccepteerd 

worden door docenten als zij geloven dat het studenten in staat stelt nieuwe vaardigheden te leren, 

voorbereidt op toekomstige carrières of samenwerking aanmoedigt. Een gebrek aan technologische 

basisvaardigheden en daardoor angst om te falen wordt in diezelfde literatuurstudie gezien als barrière 

voor adoptie (Liu et al., 2020). 

De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor een interessant en relevant cursusaanbod op het 

gebied van instructieontwerp, online leerstrategieën en technologiegebruik (Muljana & Luo, 2019; 

Sun & Chen, 2016; Thomas & Thorpe, 2019). Daarnaast is het voor docenten cruciaal om inzicht te 

hebben in de manier waarop studenten online leren en wat daarin hun behoeften zijn. Het aanbieden 

van trainingen die gericht zijn op het identificeren van deze behoeften en hoe op deze uiteenlopende 

behoeften kan worden ingespeeld is aan te raden (Muljana & Luo, 2019). 

Samenwerking tussen docenten is belangrijk, het zorgt ervoor dat zij hun onderwijspraktijk 

verbeteren alsmede vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en elkaar, wat hun professionele prestaties ten 
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goede komt (García-Martínez et al., 2020). Voor onderwijsinstellingen ligt een taak weggelegd om de 

samenwerking tussen docenten te stimuleren door bijvoorbeeld het opzetten van 

onlineleergemeenschappen. Dit kan zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de 

opleiding. In onderzoek van García-Martínez et al. (2020) wordt gepleit voor online 

leergemeenschappen waarbij aandacht wordt besteed aan zowel cognitieve activiteiten als sociaal- 

emotionele factoren. De betrokkenheid van deze virtuele samenwerkingsruimten kan worden 

bevorderd door het plannen van regelmatige bijeenkomsten, het uitwisselen van ervaringen en het 

trainen van docenten in het gebruik van web 2.0 tools. 

 

1.2.3.2. Cursusgebonden factoren 

Een goed cursusontwerp is essentieel voor online en blended onderwijs. In diverse reviewstudies 

wordt gebruik gemaakt van de ‘community of inquiry’ (COI) om te komen tot een optimaal 

cursusontwerp in blended en online leeromgevingen (Muljana & Luo, 2019; Sun & Chen, 2016; 

Thomas & Thorpe, 2019). Het COI-model is ontwikkeld door Garrison et al. (1999), zet de 

leerervaring centraal en stelt dat een goed cursusontwerp drie belangrijke elementen moet bevatten: 

cognitive presence, social presence en teacher presence. 

Cognitive presence verwijst naar betekenisvol leren doormiddel van reflectie en kritisch denken en 

kan bereikt worden door kwalitatief, uitdagend instructiemateriaal en authentieke leerervaringen. Uit 

onderzoek van Yunusa en Umar (2021) blijkt dat de kwaliteit van de leerinhoud een cruciale factor is 

voor de mate van studentbetrokkenheid. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Kuo en Belland (2016) dat 

student-inhoud interactie de belangrijkste voorspeller is van studenttevredenheid in online omgevingen 

wat het belang van kwalitatief goed en uitdagend instructiemateriaal onderschrijft. In twee 

reviewstudies wordt het belang van scaffolding onderschreven ter voorkoming van het blijven hangen 

van studenten bij een opdracht (Muljana & Luo, 2019; Sun & Chen, 2016). Een ander belangrijk 

aspect van cognitive presence is het aanbieden van authentieke leerervaringen. De aangeboden 

leeractiviteiten moeten betekenisvol zijn en lijken op levensechte situaties (Rodrigues et al., 2019). 

Social presence heeft te maken met de mate waarin studenten het gevoel hebben dat ze als 

individu meetellen en onderdeel zijn van een groep (Garrison et al., 1999). Het inbouwen van 

voldoende interacties, inzetten van synchrone en asyncrhone communicatie en Web 2.0 tools verhoogd 

de social presence. Interactie tussen studenten wordt gezien als de belangrijkste voorwaarde voor 

social presence. Samenwerking tussen studenten is een gemakkelijke manier om student-student 

interactie te initiëren (Money & Dean, 2019; Sun & Chen, 2016). In hun onderzoek naar 

studentretentie stellen Money en Dean (2019) overigens wel dat het implementeren van online 

groepsopdrachten enkel nut heeft als de voorgang gemonitord wordt door de docent. Met name in 

groepen waar een gebrek aan motivatie heerst kan zonder goede monitoring en coaching de 

effectiviteit van de samenwerking teniet worden gedaan. Synchrone communicatie betreft real-time 

communicatie en is beter voor de social presence (Gegenfurtner & Ebner, 2019). Desalniettemin dient 
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asynchrone communicatie niet te worden uitgesloten omdat synchroon en asynchroon complementair 

zijn aan elkaar (Sun & Chen, 2016). Inmiddels zijn er tal van Web 2.0 tools om interacties te initiëren. 

Denk hierbij aan tools voor videoconferenties zoals Microsoft Teams en Zoom maar ook aan tools als 

Nearpod, Wiki’s, Mentimeter, blogs, Padlet en Kahoot. 

Tot slot gaat de teaching presence over hoe de cognitive en social presence versterkt worden door 

de rol van de docent. Een goede organisatie zorgt ervoor dat de student weet waar alle relevante 

informatie te vinden is, waar hij antwoord op zijn vragen kan krijgen en wanneer hij aanwezigheid 

en/of feedback van de docent kan verwachten (Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019). Om 

studenten betrokken te houden adviseren Muljana en Luo (2019) docenten met regelmaat contact te 

onderhouden omdat een gebrek aan communicatie de uitval van studenten vergroot. Tot slot moet een 

docent ‘er zijn’ voor studenten. Dit kan alleen als de docent zich presenteert als een authentiek 

persoon die studenten gaandeweg leren kennen (Thomas & Thorpe, 2019). Zeker als studenten veel op 

afstand zijn is het belangrijk om een actieve, gepersonaliseerde dialoog aan te gaan om studenten 

betrokken te houden (Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019). 

Sorensen en Baylen (2009) hebben zeven principes voor web-based onderwijs geformuleerd die 

zijn afgeleid van de zeven principes voor goed onderwijs van Chickering en Gamson (1987). Deze 

zeven principes kunnen naast het bestaande onderwijs worden gelegd. 

1. Zorg voor interactie tussen student en docent in de online leeromgeving. 

2. Zorg voor samenwerking tussen lerenden. 

3. Actief leren (betekenisvolle leeractiviteiten, voorkennis activeren, feedback en 

reflectie). 

4. Zorg voor snelle feedback en begeleiding zodat lerenden op het juiste spoor blijven 

met het oog op de leerdoelen. 

5. Begeleid studenten bij het beheren van hun tijd in een online leeromgeving. 

6. Communiceer hoge verwachtingen zodat studenten ernaar streven om aan deze 

verwachtingen te kunnen voldoen 

7. Respecteer verschillende manieren van leren en ontwikkel een grote verscheidenheid 

aan instructiestrategieën om tegemoet te komen aan de diversiteit aan studenten. 

 

 
1.2.3.3. Docentgebonden factoren 

In een online- of blended onderwijsomgeving zullen docenten andere rollen op zich moeten nemen 

dan dat zij gewend zijn (Salmon, 2012; Styron, 2010; Thomas & Thorpe, 2019). Een literatuurstudie 

van Baran et al. (2011) heeft vier rollen geïdentificeerd die nodig zijn in een online 

onderwijsomgeving: de facilitator, de instructieontwerper, de manager en bewaker van sociale 

contacten. 
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Voor online-onderwijs hebben docenten goede interpersoonlijke vaardigheden nodig en dienen zij 

toegankelijk en beschikbaar te zijn (Thomas & Thorpe, 2019). In een online of blended 

onderwijsomgeving is het nog meer van belang om vooraf na te denken over de structuur, planning en 

organisatie (Sun & Chen, 2016). Verder is de docent verantwoordelijk voor het verzorgen van snelle 

feedback, het creëren van een veilig en open leerklimaat en het aanjagen van productieve discussies 

(Collison et al., 2000; Darabi et al., 2006; Goodyear et al., 2001; Polloff & Pratt, 2001). Tot slot moet 

een docent vaardig zijn met de gebruikte technologieën en tools zodat deze effectief ingezet kunnen 

worden en studenten geholpen kunnen worden bij problemen (Dorresteijn et al., 2020). 

 

1.2.3.4. Studentgebonden factoren 

In een blended onderwijsomgeving is zelfregulatie een belangrijke voorwaarde in het leerproces 

(Cho & Shen, 2013; Greene & Azevedo, 2007). Bij zelfregulatie van het leren vervult een student een 

actieve rol in zijn eigen leerproces (Zimmerman, 1989). In de praktijk laat een student dit zien als hij 

zelf een leertaak analyseert, hier doelen bij stelt, een plan maakt om deze doelen te behalen en hij dit 

plan, indien nodig, kan bijstellen (Winne, 2006). Onderzoek laat zien dat studenten met veel 

zelfregulatievaardigheden een diepere vorm van leren bereiken en beter presteren. Hoewel 

zelfregulatie ook van belang is bij traditioneel onderwijs, is het nog relevanter voor afstandsonderwijs 

omdat studenten meer op zichzelf zijn aangewezen doordat zij minder sturing van docenten ontvangen 

en minder interactie met medestudenten hebben. Broadbent en Poon (2015) hebben aangetoond dat 

zelfregulerende vaardigheden als time-management, kritisch denken, metacognitie, en peer-leren een 

positieve invloed hebben op leeruitkomsten. Met name peer-leren bleek effectief bij afstandsonderwijs 

waarbij geen docent aanwezig is (Broadbent & Poon, 2015). 

In een blended onderwijsomgeving dienen studenten te beschikken over digitale vaardigheden om 

effectief te kunnen werken met de gebruikte technologieën en tools (Delnoij et al., 2020; Money & 

Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019). Tevens heeft het vertrouwen van de student in zijn eigen 

capaciteiten omtrent het kunnen gebruiken van en interacteren in een online leeromgeving invloed op 

de leerprestaties en studenttevredenheid (Kuo & Belland, 2016; Money & Dean, 2019; Yunusa & 

Umar, 2021). Het is daarom raadzaam om digitale vaardigheden een plaats te geven in het 

onderwijsprogramma. 

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat motivatie een positieve invloed heeft op de 

leerprestaties en studenttevredenheid (Delnoij et al., 2020; Lee & Choi, 2011; Money & Dean, 2019; 

Muljana & Luo, 2019; Rodrigues et al., 2019). Bij online leren worden studenten meer blootgesteld 

aan afleidingen en hebben zij minder overzicht, wat een negatieve weerslag kan hebben op de 

motivatie (Aarts et al., 2020). Men kan studenten gemotiveerd houden door betekenis te geven aan het 

leren en gemaakte keuzes te onderbouwen zodat het door studenten als nuttig wordt ervaren 

(Rodrigues et al., 2019). Ook het inbouwen van voldoende interacties zodat studenten zich onderdeel 

van een groep voelen werkt motivatie verhogend (Kuo & Belland, 2016). Tot slot heeft de mate 
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waarin de student vertrouwen heeft in de eigen capaciteit invloed op de studenttevredenheid, 

leerprestaties en motivatie (Muljana & Luo, 2019; Yunusa & Umar, 2021). Het is dan ook een taak 

van de docent om hierop in te spelen door passende leeractiviteiten op het juiste niveau aan te bieden 

en de student te voorzien in constructieve feedback (Vo et al., 2017). 

 

1.3 Centrale vraagstelling 

Eerder onderzoek geeft voornamelijk implicaties voor het universitair onderwijs (Bolliger & 

Martindale, 2004; Han & Ellis, 2020; Kuo & Belland, 2016; Martín-Martínez et al., 2020). Daarnaast 

is er een veelvoud aan onderzoeken te vinden waarvan de implicaties binnen de vier eerdergenoemde 

factoren vallen (Kuo & Belland, 2016; Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019; Sun & Chen, 

2016; Thomas & Thorpe, 2019). Echter, het is niet duidelijk of hieruit ook praktische richtlijnen 

geformuleerd kunnen worden die bijdragen aan effectief blended onderwijs specifiek voor volwassen 

studenten in het mbo. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: “Welke richtlijnen dragen bij aan 

het ontwerp en de uitvoering van effectief blended onderwijs voor volwassen studenten in het mbo?” 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

1. Welke richtlijnen voor blended leren zijn af te leiden uit de literatuur? 

2. In hoeverre zijn deze richtlijnen voor blended leren valide voor volwassen mbo- 

studenten? 

3. In hoeverre kunnen deze richtlijnen gebruikt worden bij het ontwerp en de uitvoering van 

effectief blended onderwijs specifiek voor volwassen studenten in het mbo? 

 

2. Methode 

 
2.1 Ontwerp 

Voor dit onderzoek is een onderwijskundig ontwerponderzoek (OO) gekozen. Voor dit 

onderzoek is het model van McKenney en Reeves (2018) gebruikt welke bestaat uit drie fasen: analyse 

en exploratie, ontwerp en constructie en evaluatie en reflectie. Kenmerkend voor dit model is dat het 

een of meerdere iteraties bevat, in dit onderzoek in fase II. met aanbevelingen voor volgende iteraties. 

Het onderzoekmodel zoals in deze studie wordt gebruikt is te zien in figuur 1. 
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Figuur 1. Onderzoekmodel naar het model voor onderwijskundig ontwerponderzoek van McKenney en 

Reeves (2018). 

 

In fase I, analyse en exploratie, is met een literatuurstudie in kaart gebracht welke richtlijnen 

bijdragen aan effectief blended onderwijs voor volwassen mbo-studenten. Vervolgens zijn deze 

richtlijnen getoetst op validiteit en volledigheid door semi-gestructureerde interviews met experts in 

blended onderwijs. 

Fase II, ontwerp en constructie, staat in het teken van het (her)construeren van de richtlijnen. De 

resultaten uit de eerste fase hebben hiervoor als basis gediend. 

In fase III, evaluatie en reflectie, zijn de richtlijnen geëvalueerd door mbo-docenten en volwassen 

mbo-studenten. Hiertoe zijn twee focusgroepen georganiseerd. Beide groepen zijn bevraagd op de 

toepasbaarheid en de haalbaarheid van de tweede versie van de richtlijnen. De resultaten van deze 

evaluatie zijn vervolgens gebruikt om de richtlijnen te herconstrueren, waardoor fase II is herhaald. 

Voor het onderzoek zou het waardevol zijn om vakdocenten op basis van de richtlijnen hun (blendend) 

onderwijs te laten ontwerpen. Echter, gezien de tijdsplanning van dit onderzoek is dit niet haalbaar 

gebleken. 

 

2.2 Participanten 

 
2.2.1 Fase I: Interviews met experts op het gebied van blended onderwijs 

Om de richtlijnen te toetsen op validiteit en volledigheid zijn in totaal vier experts benaderd, 

hiervan hebben drie experts (N=3) daadwerkelijk deelgenomen. Het betreft drie mannen die allen 

ervaring hebben in het mbo maar momenteel als adviseur, docent en expert verbonden zijn aan een 
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universiteit, hogeschool of onderwijsadviesbureau. De experts zijn deskundig op het gebied van 

blended leren, digitale didactiek, ICT en onderwijs, onderwijsontwerp, volwassenonderwijs en het 

mbo. Er is gebruik gemaakt van een selecte steekproef waarbij gekeken is naar deskundigheid op de 

hierbovengenoemde gebieden. De experts zijn vervolgens persoonlijk per e-mail benaderd. 

 

2.2.2 Fase III: Focusgroep met mbo-docenten 

Om de tweede versie van de richtlijnen te toetsen op toepasbaarheid en haalbaarheid zijn 15 

mbo-docenten benaderd, uiteindelijk hebben drie docenten (N=3) deelgenomen. Het betrof drie 

mannen, die werkzaam zijn bij twee verschillende onderwijsinstellingen en vier verschillende 

opleidingen (manager transport en logistiek, verkoper, junior accountmanager en ondernemer retail). 

Alle deelnemers hebben reeds ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van blended onderwijs aan 

volwassen studenten. Tevens komen alle deelnemers uit het netwerk van de onderzoeker en zijn 

derhalve persoonlijk per e-mail benaderd. 

 

2.2.3 Fase III: Focusgroep met volwassen mbo-studenten 

Om de tweede versie van de richtlijnen te toetsen op toepasbaarheid en haalbaarheid zijn 20 

mbo-studenten benaderd, uiteindelijk hebben acht studenten (N=8) deelgenomen. Het betrof vijf 

mannen en drie vrouwen, die in het tweede of derde jaar van hun mbo-opleiding zaten. Alle 

deelnemers zijn 19 jaar of ouder en hebben het afgelopen jaar onderwijs in een blended vorm gevolgd. 

Voor de selectie is gebruik gemaakt van een selecte steekproef en sneeuwbalsampling. Binnen het 

netwerk van de onderzoeker zijn een aantal studenten benaderd. Aan hen is gevraagd of zij nog 

geschikte deelnemers kenden, alle deelnemers zijn persoonlijk per e-mail benaderd. 

 

2.3 Materialen 

 
2.3.1. Fase I: Gespreksleidraad interviews met experts in blended onderwijs 

Voor de semi-gestructureerde interviews is een gespreksleidraad gebruikt, zie bijlage 1. Deze 

leidraad bestaat uit vier onderdelen: een algemene introductie, het raamwerk, open vragen en de 

afsluiting. De algemene introductie bevat vijf vragen: naam, datum, expertise, beroep en bezwaar 

tegen het opnemen van het gesprek. Het tweede deel is het raamwerk dat is ontwikkeld voor de 

interviews. Het raamwerk bestaat uit de richtlijnen die verkregen zijn uit het literatuuronderzoek. Het 

derde deel van de gespreksleidraad bestond uit open vragen als “Wat is volgens u onmisbaar bij het 

ontwerpen van blended onderwijs voor volwassenen in het mbo?” en “Wat is volgens u een misvatting 

met betrekking tot blended onderwijs?”. Tot slot bevat de leidraad tekst ter afsluiting van interview 

waarin de onderzoeker ook het verdere verloop van het onderzoek toelicht. 
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2.3.2. Fase III: Interviewschema focusgroep mbo-docenten en mbo-studenten 

Om richting te geven aan de focusgroep is een interviewschema gebruikt, welke te zien is in 

bijlage 2. 

Het interviewschema bestaat uit drie delen: introductie, reeds opgedane ervaring met blended 

onderwijs en toetsing van de richtlijnen. 

 

2.3.3. Fase III: Interviewschema focusgroep volwassen mbo-studenten 

Om richting te geven aan de focusgroep is een interviewschema gebruikt, welke te zien is in 

bijlage 3. 

Het interviewschema bestaat uit drie delen: introductie, reeds opgedane ervaring met blended 

onderwijs en toetsing van de richtlijnen. 

 

2.4 Procedure 

 
2.4.1. Fase I: Literatuurstudie 

De literatuurstudie geeft antwoord op de eerste deelvraag: ‘welke richtlijnen voor blended leren 

voor volwassenonderwijs zijn af te leiden uit de literatuur?’ In de OU-universiteitsbibliotheek en 

Google Scholar is gezocht naar wetenschappelijke artikelen, onderzoeksrapporten, reviews, scripties 

vakpublicaties en online publicaties tussen 2010 en 2020. Hierbij is gebruik gemaakt van (combinaties 

van) de volgende Engelstalige zoektermen: blended learning, model, effective, evaluation, adult 

learn*, vocational education, student characteristics, guidelines. Tevens is er gezocht op de volgende 

Nederlandstalige zoektermen: Blended leren, model, effectief, volwasseneducatie, studentkenmerken, 

richtlijnen, mbo, beroepsonderwijs. Als kader voor de indeling van de richtlijnen zijn de vier factoren 

uit het theoretisch kader gebruikt. Daarnaast zijn voor de generaliseerbaarheid onderzoeken 

geselecteerd met een westerse onderzoeksgroep, aangezien de populatie waarvoor de richtlijnen 

bedoeld zijn ook binnen deze groep vallen. Bij artikelen waarbij dit niet het geval is, heeft de 

onderzoeker beoordeeld of de doelgroep vergelijkbaar is met de onderzoeksdoelgroep. 

 

2.4.2. Fase I: Het formuleren van richtlijnen voor effectief blended (volwassen)onderwijs 

Op basis van de literatuurstudie is de eerste versie van de richtlijnen geconstrueerd. 

 
2.4.3. Fase I: Interviews met experts op het gebied van blended (volwassen)onderwijs 

De expertinterviews geven antwoord op de tweede deelvraag: 'In hoeverre zijn deze richtlijnen 

valide voor volwassen mbo-studenten?’. De experts per e-mail uitgenodigd, na bevestiging, hebben zij 

gedetailleerde informatie over het onderzoek alsmede de eerste versie van de richtlijnen ontvangen. In 

overleg is er een afspraak gemaakt voor het interview. 
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Ter voorbereiding is hen gevraagd de richtlijnen te bestuderen. De semi-gestructureerde interviews 

zijn afgenomen via Microsoft Teams en met behulp van de gespreksleidraad gestart. Alle interviews 

zijn, na het verlenen van toestemming, opgenomen met de opname-functie in Teams. 

Na afloop is het gesprek getranscribeerd en gecodeerd. De transcripten zijn vervolgens verstuurd 

naar de experts om te controleren of uitspraken juist geïnterpreteerd zijn. 

 

2.4.4. Fase II: (Her)construeren van de richtlijnen 

De resultaten van de expertinterviews hebben geleid tot aanpassingen, welke zijn verwerkt in de 

de tweede versie van de richtlijnen. Tot slot zijn de richtlijnen naar aanleiding van de resultaten uit 

fase III wederom aangepast. Deze derde versie van de richtlijnen is daarmee de definitieve versie. 

 

2.4.5. Fase III: Focusgroep mbo-docenten en focusgroep volwassen mbo-studenten 

Om de derde deelvraag te kunnen beantwoorden zijn er twee focusgroepen georganiseerd. Beide 

focusgroepen hebben dezelfde procedure doorlopen en zijn hier daarom samengenomen. Tijdens de 

focusgroepen is de tweede versie van de richtlijnen getoetst op toepasbaarheid en haalbaarheid. De 

deelnemers zijn per e-mail uitgenodigd en hebben eveneens per e-mail de informatiebrief, tweede 

versie van de richtlijnen en de toestemmingsverklaring ontvangen. In de e-mail stond in welke 

volgorde de deelnemers de documenten dienen te bekijken alsmede de data van beide focusgroepen (1 

juli 2021 voor studenten en 7 juli 2020 voor docenten). De informatiebrief bevatte gedetailleerde 

informatie over het onderzoek, waar de resultaten voor gebruikt worden en benadrukt anonimiteit en 

vrijwillige deelname. Tot slot is deze brief gebruikt om toestemming te vragen middels een active 

informed consent, de toestemmingsverklaring welke te zien is in bijlage 4. 

De focusgroepen zijn gehouden in Microsoft Teams zodat de deelnemers elkaar kunnen zien. Het 

gesprek is, nadat toestemming verleend is, opgenomen en gestart met behulp van het interviewschema. 

Na afloop is het gesprek, getranscribeerd en gecodeerd. De transcripten zijn vervolgens verstuurd 

naar de deelnemers om te controleren of uitspraken juist geïnterpreteerd zijn. 

 

2.5 Data-analyse 

 
2.5.1 Fase I: Interviews met experts op gebied van blended (volwassen)onderwijs 

De transcripten zijn door middel van open coderen met Atlas-ti geordend per richtlijn en 

onderwerp. Dit vergemakkelijkt het axiaal coderen waarbij de fragmenten van de verschillende experts 

vergeleken zijn. Vervolgens zijn de resultaten per richtlijn getoetst op validiteit. Een richtlijn is valide 

beschouwd als alle experts de vraag, die gekoppeld is aan deze richtlijn, met “ja” hebben beantwoord 

of dit tijdens het interview bevestigd hebben. Indien één of enkele experts de richtlijn niet als valide 

beschouwen is gekeken of deze aangepast kan worden naar aanleiding van de feedback. Indien de 

expert aangaf de richtlijnen niet als volledig te beschouwen is doorgevraagd naar de voorwaarden die 
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gemist worden zodat de richtlijnen aangepast of uitgebreid konden worden naar aanleiding van de 

feedback. 

 

2.5.2. Fase III: Focusgroep met mbo-docenten en focusgroep volwassen mbo-studenten 

De data van beide groepen is op dezelfde manier geanalyseerd en derhalve worden beide 

focusgroepen hier samen genoemd. 

De uitgeschreven tekst is door middel van open coderen met Atlas Ti per richtlijn geordend. 

Hierna zijn doormiddel van axiaal coderen de fragmenten per code//richtlijn met elkaar vergeleken. 

Per richtlijn is vervolgens gekeken of deze, op basis van de antwoorden van de docenten, een 

aanpassing behoeft. 

 

 
3. Resultaten 

 
3.1.1 Fase I: Constructie versie 1 van de richtlijnen 

De vraag die tijdens deze literatuurstudie centraal stond was: “Welke richtlijnen voor blended 

leren zijn af te leiden uit de literatuur?” Op basis van het literatuuronderzoek zijn praktische richtlijnen 

geformuleerd. Dit heeft geresulteerd in 62 richtlijnen die zijn verdeeld over vier verschillende factoren 

(instellingsgebonden-, cursusgebonden-, docentgebonden- en studentgebonden factoren). Deze zijn te 

zien in de eerste kolom ‘Richtlijnen versie 1’ in tabel 1. De theoretische onderbouwing behorende bij 

versie 1 is te zien in bijlage 5. 



 

 

 

Tabel 1:     

Geformuleerde richtlijnen in versie 1, 2 en 3 met aanpassingen 

Richtlijnen versie 1 Naar 

v2 

Richtlijnen versie 2 Naar 

v3 

Richtlijnen versie 3 en eindresultaat 

Instellingsgebonden factoren  Instellingsgebonden factoren J Instellingsgebonden factoren 

 NR Visie op blended onderwijs J Visie op blended onderwijs 

 
NR 

1.  J 1.De onderwijsinstelling moet zorgen voor een breed gedragen visie op 

blended onderwijs welke is afgeleid van de visie op leren en onderwijs. 

  2. De onderwijsinstelling heeft als taak om 

middelen vrij te maken zodat uitvoering 

gegeven kan worden aan de visie op blended 

onderwijs. 

a) Investeren in tijd voor het 

(her)ontwerp van blended onderwijs 

b) Creëren van een duurzame 

technologische infrastructuur 

c) Professionalisering van docenten 

d) Stimuleren van samenwerking tussen 

docenten 

A 2. De onderwijsinstelling heeft als taak om middelen vrij te maken zodat 

uitvoering gegeven kan worden aan de visie op blended onderwijs. 

a) Investeren in tijd voor het (her)ontwerp van blended onderwijs 

b) Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 

c) Draag zorg voor kwetsbare studenten en indien nodig 

faciliteren in een goede werkplek voor het bijwonen van 

(online) lessen 

d) Professionalisering van docenten 

e) Stimuleren van samenwerking tussen docenten 

  

 
NR 

 

Creëren van een duurzame technologische 

infrastructuur 

 
J 

Creëren van een duurzame technologische 

infrastructuur 

J Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 

1. 
J 

3.  J 3. De onderwijsinstelling heeft als taak te faciliteren in een duurzame 

technologische infrastructuur. 

2. 
J 

4.  J 4. Investeren in systemen om het leren te laten plaatsvinden zoals 

Microsoft Teams en Zoom. 

3.  J 5.  J 5. Investeren in systemen om het leren te monitoren en de administreren. 

4.   6.  J 6. Investeren in trainingen en handleidingen zodat gebruikers (docenten, 

onderwijsondersteunend personeel, studenten en andere stakeholders) 

weten hoe ze de technologie moeten gebruiken. 

 J   

5.  J 7.  J 7. Zorg dat de bereik- en beschikbaarheid van experts op het gebied van 

ICT goed is zodat problemen snel verholpen kunnen worden. 

6.  J 8.  J 8. Benadruk de voordelen op het gebied van efficiëntie en effectiviteit om 

de acceptatie van nieuwe leertechnologieën door docenten te vergroten. 

Professionalisering van docenten J Professionalisering van docenten J Professionalisering van docenten 

7.  J 9.  J 9. Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van 

instructieontwerp. 
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8.  J 10.  J 10. Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van 

onlineleerstrategieën. 

9.  J 11.  J 11. Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van 

technologiegebruik. 

10.  J 12.  J 12. Zorg voor trainingen waarin docenten leren hoe zij behoeften van 

online studenten kunnen identificeren en hoe daarop ingespeeld kan 

worden. 

11.  J 13.  J 13. Moedig professionele ontwikkeling aan door het op te nemen in de 

functieomschrijving en/of jaartaak. 

Stimuleren van samenwerking tussen docenten J Stimuleren van samenwerking tussen 

docenten 

J Stimuleren van samenwerking tussen docenten 

12.  J 14.  J 14. Zet online leergemeenschappen op waar docenten elkaar kunnen 

ontmoeten. 

13.  J 15.  J 15. Houd betrokkenheid hoog door regelmatig virtuele bijeenkomsten te 

plannen. 

14.  J 16.  J 16. Zorg tijdens bijeenkomsten voor ruimte om ervaringen uit te 

wisselen. 

15.  J 17.  J 17. Besteed tijdens bijeenkomsten aandacht aan zowel cognitieve 

activiteiten als sociaal-emotionele factoren. 

16.  J 18.  J 18. Gebruik bijeenkomsten om nieuwe web 2.0 tools te delen. 

17.  J 19.  J 19. Deel good practices 

Cursusgebonden factoren J Cursusgebonden factoren J Cursusgebonden factoren 

 NR Constructive Alignment als basis J Constructive Alignment als basis 

 NR 20.  J 20. Formuleer concrete leerdoelen op het gewenste eindniveau met 

behulp van een taxonomie, bijvoorbeeld Bloom. 

 NR 21.  J 21. Bedenk hoe je de leerdoelen gaat aftoetsen. 

 NR 22.  J 22. Bedenk leeractiviteiten door acties en producten te definiëren die 

ervoor zorgen dat een student doelgericht aan de vaardigheden werkt die 

zijn geformuleerd in de leerdoelen. 

 NR 23.  J 23. Zorg ervoor dat je leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing op elkaar 

zijn afgestemd. 

 NR 24.  J 24. Bepaal wat de ideale plaats is om deze leeractiviteit uit te voeren, op 

school, online of in de (beroeps)praktijk. 

 NR 25.  J 25. Bepaal of de leeractiviteit synchroon of asynchroon plaatsvindt. 

 NR 26.  J 26. Bepaal of er bij de leeractiviteit sprake is van individuele zelfstudie, 

leren via experts of samenwerkend leren. 
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Het cursusontwerp A Het Community of Inquiry model J Het Community of Inquiry model 

18.  J 27.  J 27. Zorg voor kwalitatief en uitdagend instructiemateriaal. 

19.  J 28.  J 28. Zorg voor authentieke leeractiviteiten die betekenisvol zijn en lijken 

op levensechte situaties. 

20.  J 29.  J 29. Maak gebruik scaffolding; het geleidelijk aan opbouwen van de 

moeilijkheidsgraad en afbouwen van de ondersteuning van een taak. 

21.  J 30.  J 30. Zorg ervoor dat studenten het gevoel hebben dat ze erbij horen. 

22.  J 31.  J 31. Zorg voor samenwerkingsopdrachten om student-student interactie te 

bevorderen en monitor de voorgang zorgvuldig. 

23.  J 32.  J 32. Zorg voor synchrone communicatie om real-time discussie of andere 

interactie mogelijk te maken. 

24.  J 33. Zet Web 2.0 tools in voor extra interactie 

(Nearpod, Padlet, Mentimeter, Kahoot enz). 

A 33. Zet Web 2.0 tools in voor extra interactie (Nearpod, Padlet, 

Mentimeter, Kahoot, Microsoft Forms, LessonUp enz). 

25.  J 34.  J 34. Zorg voor een heldere cursusstructuur. 

26.  J 35.  J 35. Zorg ervoor dat de student weet waar alle relevante informatie voor 

de cursus te vinden is. 

27.  J 36.  J 36. Zorg dat de student weet waar en wanneer hij antwoord op zijn 

vragen kan krijgen. 

28.  J 37.  J 37. Zorg dat de student weet wanneer hij aanwezigheid en/of feedback 

van de docent kan verwachten. 

29.  J 38.  J 38. Onderhoud op regelmatige basis contact met de student (docent- 

student interactie). 

30.  J 39.  J 39. Laat tijdens de online lessen de persoon achter de docent zien. 

31.  J 40.  J 40. Ga met studenten een actieve, gepersonaliseerde dialoog aan zodat ze 

het gevoel krijgen erbij te horen. 

32.  J 41.  J 41. Zorg voor snelle feedback en begeleiding zodat lerenden op het juiste 

spoor blijven met het oog op de leerdoelen. 

33.  J 42.  J 42. Communiceer hoge verwachtingen zodat studenten ernaar streven om 

aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. 

34.  J 43.  J 43. Respecteer verschillende manieren van leren en ontwikkel een grote 

verscheidenheid aan instructiestrategieën om tegemoet te komen aan de 

diversiteit aan studenten. 

Docentgebonden factoren J Docentgebonden factoren J Docentgebonden factoren 

Docentrollen bij blended onderwijs A Docenttaken bij blended onderwijs J Docenttaken bij blended onderwijs 

35. Ben je er als docent van bewust dat een online- of 

blended onderwijsomgeving andere docentrollen vereist. 

S 44.  J 44. Ben je er als docent van bewust dat een online- of blended 

onderwijsomgeving van een docent vereist dat je: kunt coachen, 
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36. Als facilitator stel je je op als coach die het leren 

mogelijk maakt. 

S   bijsturen, duidelijk communiceren, ervoor zorgt dat de leerinhouden voor 

iedereen toegankelijk zijn, kennis overdragen en presenteren. 

37. Goede interpersoonlijke vaardigheden zijn onmisbaar als 

facilitator en coach. 

S    

38. Als manager ben je verantwoordelijk voor de organisatie 

van cursusactiviteiten en het omgaan met communicatie- 

uitdagingen. 

S    

 NR 45.  J 45. Denk bij het ontwerpen van je onderwijs goed na over de in te zetten 

werkvormen en zorg dat deze passen bij het gebruikte medium. 

39.  J 46.  J 46. Je hebt als taak het ontwerpen van instructie en houdt hierbij rekening 

met de kansen en beperkingen die horen bij online of blended onderwijs. 

40.  J 47.  J 47. Je hebt een sociale rol waarbij je zorgdraagt voor een veilig 

leerklimaat en de communicatie met en tussen studenten. 

41. Zorg ervoor dat je je toegankelijk en beschikbaar opstelt. A 48.  J 48. Zorg ervoor dat je duidelijk naar studenten communiceert waar en 

wanneer je voor ze beschikbaar bent voor vragen. 

42. J 49.  J 49. Denk van tevoren goed na over de structuur, planning en organisatie 

van het onderwijs. 

43. Oefen met Web 2.0 tools zodat je hierin vaardig bent, ze 

op de juiste manier kunt inzetten en studenten kunt helpen 

bij eventuele problemen. 

A 50.  J 50. Zorg ervoor dat je de knoppen van de gebruikte Web 2.0 tools goed 

beheerst zodat je deze tools op de juiste manier kunt inzetten en 

studenten kunt helpen bij eventuele problemen. 

   NR 51. Neem als docent een houding aan die je ook verwacht van studenten 

(betrokken, gemotiveerd, willen leren en openstaan voor feedback). 

Studentgebonden factoren J Studentgebonden factoren J Studentgebonden factoren 

Zelfregulatievaardigheden van studenten J Zelfregulatievaardigheden van studenten J Zelfregulatievaardigheden van studenten 

44.  J 51.  J 52. Ben je ervan bewust dat studenten bij afstandsonderwijs meer op 

zichzelf zijn aangewezen doordat zij minder sturing van docenten 

ontvangen en minder interactie hebben met medestudenten. 

45.  J 52.  J 53. Zelfregulerend leren houdt in dat studenten eigenaarschap nemen 

over hun leerproces en zelfstandig bezig zijn met de leerstof. 

46.  J 53.  J 54. Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan reflectievaardigheden en train studenten hierin. 

47.  J 54.  J 55. Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan zaken als plannen en time-management. 

48.  J 55.  J 56. Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan studeerstrategieën. 

49.  J 56.  J 57. Zorg voor een vorm van peer-leren in je onderwijs. 
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50. J 57.  J 58. Monitor de voortgang van studenten en ondersteun ze waar nodig 

(externe regulatie). 

Digitale geletterdheid van studenten J Digitale geletterdheid van studenten J Digitale geletterdheid van studenten 

51.  J 58.  J 59. Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, 

mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. 

52.  J 59.  J 60. Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan ICT-basisvaardigheden. 

53.  J 60. Laat studenten (gezamenlijk) oefenen met 

de technologieën en Web 2.0 tools voordat zij 

hier zelfstandig op afstand mee aan de slag 

gaan. 

A 61. Laat studenten (gezamenlijk) en tijdens een fysieke bijeenkomsten 

inloggen en oefenen met de technologieën en Web 2.0 tools voordat zij 

hier zelfstandig op afstand mee aan de slag gaan. 

54.  J 61.  J 62. Maak binnen de onderwijsinstelling of opleiding een keuze voor 

specifieke technologieën en Web 2.0 tools zodat studenten niet steeds aan 

nieuwe technologieën en tools hoeven te wennen. 

55.  J 62.  J 63. Zorg dat handleidingen beschikbaar zijn voor studenten. 

56.  J 63.  J 64. Zorg dat technische ondersteuning (bijvoorbeeld een ICT-helpdesk) 

bereik- en beschikbaar zijn voor de student. 

57.  J 64.  J 65. Ben als docent bereikbaar voor vragen en/of problemen. 

Motivatie van studenten J Motivatie van studenten J Motivatie van studenten 

58. De effectiviteit van online en blended leren kan worden 

beïnvloed door de motivatie van de student. 

A 65. De motivatie van de student kan worden 

beïnvloed door een effectieve inzet van online 

en blended onderwijs. 

A 66. De motivatie van de student kan worden beïnvloed door een 

effectieve inzet van blended onderwijs. 

59.  J 66.  J 67. Verhoog de motivatie door het leren betekenisvol te maken en 

onderbouw keuzes zodat studenten het als nuttig ervaren. 

60.  J 67.  J 68. Bouw voldoende interacties in zodat de student zich onderdeel van 

een groep voelt. 

61.  J 68.  J 69. Zorg voor passende leeractiviteiten op het juiste niveau zodat de 

student vertrouwen ontwikkelt in zijn eigen capaciteiten. 

62.  J 69.  J 70. Zorg voor constructieve feedback zodat de student vertrouwen 

ontwikkelt in zijn eigen capaciteiten. 

J = Overgenomen in een volgende versie van de richtlijnen, NR = Nieuwe richtlijn, A= Richtlijn behoeft een aanpassing, S=Richtlijn wordt samengevoegd 



 

 

3.1.2. Fase I: Toetsing van de richtlijnen door experts in blended onderwijs 

In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten weergeven van de expertinterviews. De vraag 

die bij de expertinterviews centraal stond luidde: “In hoeverre zijn deze richtlijnen voor blended leren 

valide voor volwassen mbo-studenten?” 

De eerste versie van de richtlijnen is als basis gebruikt voor de interviews. Per factor zijn de 

verschillende richtlijnen besproken en bediscussieerd en hieronder weergegeven. 

 

3.1.2.1. Instellingsgebonden factoren 

Er zijn 17 richtlijnen geformuleerd die verdeeld zijn over drie thema’s. 

Binnen het thema technologische infrastructuur zijn alle richtlijnen door de experts gevalideerd. 

Eén expert heeft bij richtlijn 2 aangegeven dat het belangrijk is om duidelijke afspraken te maken 

zodat er geen jungle van tools ontstaat. 

Het thema docentprofessionalisering bevat vijf richtlijnen. De experts onderschrijven de 

richtlijnen en de importantie van professionele ontwikkeling. Bovendien hebben zij aangegeven de 

vrijblijvendheid zorgelijk te vinden: “Je ziet dat door het lerarentekort, we heel bevreesd zijn om 

kwaliteitseisen te stellen aan onze docenten. Maar het is wonderlijk dat het in een bedrijfstak waar 

leren het kernproces is het zo weinig over blijven leren gaat.” 

Het thema samenwerking tussen docenten bestaat uit zes richtlijnen. Richtlijn 12 werd door de 

experts onderschreven met als kanttekening dat dergelijke initiatieven vaak doodbloeden: “Onderwijs 

010 was toentertijd en hele grote leergemeenschap, maar zoiets moet gevoed worden. Ik kom veel 

initiatieven tegen maar uiteindelijk zijn er maar weinig leergemeenschappen die door gaan en 

zichtbaar toegevoegde waarde leveren”. 

Tot slot zou er volgens de experts een richtlijn toegevoegd moeten worden omtrent een visie op 

blended leren: “Wat daar dus bij kan is dat onderwijsinstellingen een duidelijke visie op blended leren 

moeten hebben. Waar willen wij naartoe als onderwijsinstelling? Wat is onze visie op leren? Wat is 

onze visie op onderwijs? En vanuit die visie moet een visie geformuleerd worden op blended leren”. 

Twee experts opteerden voor een richtlijn voor het investeren in het (her)ontwerpen van blended 

onderwijs: “Wat het allerbelangrijkste is als het gaat om instellingsgebonden factoren is dat er naast 

de technologie ook tijd wordt gefaciliteerd, dus docenten moeten echt expliciet tijd krijgen voor het 

herontwerpen van het curriculum”. 

 

3.1.2.2. Cursusgebonden factoren 

In de eerste versie staan 19 richtlijnen bij de cursusgebonden factoren. Het cursusontwerp start 

volgens alle experts met het in kaart brengen van de doelen, leeractiviteiten en de wijze van afsluiting 

ofwel constructive alignment, om vervolgens te bepalen welke leeractiviteiten online of fysiek 

plaatsvinden en met welke werkvorm: “Je bepaalt eerst welke vaardigheden erin zitten, dat is de 
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taxonomie erbij pakken en bepalen welke cognitieve en psychomotorische vaardigheden heb ik en wat 

kan ik waar het beste aanleren? Dus wat moet synchroon op locatie zijn en wat kan ik prima via een 

beeldscherm aanleren en welke werkvorm heb ik daarvoor nodig?” Twee van de drie experts gaven 

bij aan dat deze eerste ontwerpstap prominenter aanwezig moet zijn. 

Verder is volgens de experts online, asynchroon ofwel ‘ingeblikt’ onderwijs met name geschikt 

voor kennisclips, podcasts, bestuderen van casussen en formatieve quizzes. Synchroon, online 

onderwijs is geschikt voor het vestigen van kwaliteitsbesef, live Q&A’s, feedback- en 

begeleidingsgesprekken en het bespreken casussen. Fysieke momenten zijn nodig voor het sociale 

aspect en het praktijkleren. 

Tevens is gevraagd welk model zij zouden aanraden voor het ontwerp van blended onderwijs. De 

antwoorden waren uiteenlopend, hierbij werden het Arena Blended Connected model, 4C-ID-model 

en het COI-model genoemd. Één van de experts stelde dat hij COI-model niet gebruikt als 

ontwerpmodel maar ter toetsing of het onderwijs voldoet aan de eisen die het COI-model stelt. 

Opvallend is dat alle experts uitgebreid de tijd namen om het belang van social presence te 

benadrukken: “Als je een goed blended traject neerzet dan betekent dat ook dat je oog houdt voor je 

student. Je zult zien dat de motivatie geen probleem is.” en “De student moet zich thuis voelen, dus 

dat ze elkaar goed kennen en het idee hebben ja, ik hoor hier.” 

 

3.1.2.3. Docentgebonden factoren 

Aan de experts zijn negen richtlijnen voorgelegd bij de docentgebonden factoren. Hoewel er 

weinig inhoudelijke opmerkingen waren, vonden twee experts de subtitel ‘docentrollen bij blended 

onderwijs’ niet passend. 

Richtlijn 35 behoeft een aanpassing, de experts willen graag zien welke rollen het betreft. Volgens 

hen moet een docent coachen, bijsturen, duidelijk communiceren, zorgen dat de leerinhoud voor 

iedereen toegankelijk is, kennis overdragen en presenteren. 

Tijdens de interviews werd duidelijk dat richtlijnen omtrent het didactisch repertoire van de docent 

aandacht behoeven. Een docent in een online omgeving moet zorgen dat zijn didactisch repertoire up- 

to-date is en goed na denken over de werkvormen: “Op een locatie kun je heel flexibel zijn. Deze 

werkvorm werkt niet, dan roep je de klas bij elkaar en ga je het anders doen. Dat is online 

ingewikkelder, je moet daar vooraf beter over nadenken.” en “Met het online onderwijs is de docent 

er hard tegenaan gelopen dat hij echt didactiek weer in orde moet hebben omdat hij veel routines niet 

meer kan gebruiken”. 

Door twee experts werd dieper ingegaan op richtlijn 41, zij waren het in essentie eens maar 

vonden dat de beschikbaarheid wel gestuurd mag worden. Het is noodzakelijk dat met studenten 

heldere afspraken gemaakt worden over wanneer de beschikbaarheid en antwoordtermijn: “Studenten 

zijn opgegroeid in een wereld met directe bevrediging. We hebben afgeleerd om geduld te hebben. In 
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een wereld met spullen is dit handig maar met intermenselijke contacten met afspraken en volle 

agenda’s wat minder”. 

Tot slot noemen de experts het kunnen bedienen van de knoppen een randvoorwaarde voor 

blended onderwijs. Docenten moeten dit kunnen en het is belangrijk dat zij hier in ondersteund 

worden. 

 

3.1.2.4. Studentgebonden factoren 

Er zijn 19 richtlijnen verdeeld zijn over drie thema’s. De richtlijnen rondom zelfregulatie zijn 

gevalideerd. Echter, wordt zelfregulatie gezien als een lastig concept. Een expert koppelt dat aan de 

doelgroep: “Deze uitspraak is gevoelsmatig maar ik denk inderdaad dat zelfregulatie en motivatie in 

het mbo gemiddeld wat lager is dan in het hoger onderwijs”, de andere expert wijt het aan talent en 

eigenschappen: “Zelfregulatie is een ingewikkeld concept, daar zitten bekwaamheden in die niet zo 

goed ontwikkelbaar zijn. De een is nou eenmaal beter in plannen en organiseren dan de ander”. Het 

communiceren van korte deadlines, reflecteren, resultaat bespreken en strak monitoren worden 

genoemd als handvatten. De experts zien het aanleren van zelfregulatievaardigheden als taak van de 

opleiding. 

Op het gebied van motivatie werd richtlijn 58 aangehaald: “Het is niet zo dat de effectiviteit van 

blended leren wordt beïnvloed door de motivatie van de student maar dat een effectieve inzet van 

online en blended leren invloed heeft op de motivatie van de student.” Vervolgens benoemden twee 

experts de motivatie van studenten toen er enkel fysiek onderwijs gegeven werd: “Voordat we alles 

online deden haakten studenten ook af en zaten ze ook naar buiten te kijken terwijl ze wel in je les 

waren. Het wordt geïdealiseerd hoe de studenten toen betrokken waren”. 

Volgens het experttrio zijn het leren betekenisvol maken, het koppelen aan de beroepspraktijk, het 

toepassen van scaffolding, groepsgevoel en succeservaringen motivatie verhogende factoren. 

 

3.2. Fase II: Herconstructie van de richtlijnen 

Naar aanleiding van de expertinterviews is er een tweede versie van de richtlijnen geconstrueerd. 

De resultaten hiervan zijn verwerkt in tabel 1. In de kolom ‘naar versie 2’ is aangegeven wat er met de 

bestaande richtlijnen is gebeurd. Hierin staat ‘J’ voor direct overgenomen in een volgende versie, ‘NR’ 

voor nieuwe richtlijn, ‘A’ richtlijn behoeft een aanpassing en ‘S’ richtlijn wordt samengevoegd. In de 

kolom ‘Richtlijnen versie 2’ staat het resultaat van de herconstructie, waarin het aantal richtlijnen is 

toegenomen tot 69. De theoretische onderbouwing behorende bij versie 2 is te zien in bijlage 6. 

 

3.3. Fase III: Evaluatie van de richtlijnen door mbo-docenten en volwassen mbo-studenten 

In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten weergeven van de focusgroepen. De vraag 

die naar afloop van de focusgroepen beantwoord dient te worden luidt: ‘In hoeverre kunnen deze 
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richtlijnen gebruikt worden bij het ontwerp en de uitvoering van effectief blended onderwijs specifiek 

voor volwassen studenten in het mbo?’ 

De tweede versie van de richtlijnen is als basis gebruikt voor de focusgroep. Per factor zijn de 

verschillende richtlijnen besproken, bediscussieerd en hieronder per factor uiteengezet. 

 

3.3.1. Instellingsgebonden factoren 

Tijdens de focusgroep met mbo-docenten werd duidelijk een breed gedragen onderwijsvisie nodig 

is om de rest van je doelen te realiseren: “Bedrijfsvoering begint bij het bestuur en niet bij de onderste 

laag. Als iedereen wat anders gaat doen dan krijg je chaos en verliest de school zijn identiteit, dus 

terecht dat dit is opgenomen.” 

Een goede technologische infrastructuur is volgens de docenten onmisbaar en wordt zelfs de 

ruggengraat van de opleiding genoemd. Studenten geven aan dat verbindingsproblemen erbij horen 

maar dat deze slecht voor de concentratie zijn. Bij technologische problemen zeggen studenten te 

weten hoe ze hulp kunnen inschakelen. 

Docenten vinden het jammer dat het huidige cursusaanbod zich enkel richt op knoppentraining, 

terwijl er juist behoefte is aan didactische trainingen “Was er een instructieontwerptraining, dan was 

dat interessant geweest. Hoe geef je het best online les? Dat had ik ook leuk gevonden”. Verder wordt 

niet enthousiast gereageerd op bestaande leergemeenschappen. Als reden wordt gegeven dat de 

leeropbrengst in het verleden tegen viel en het tempo over het algemeen laag ligt. 

Studenten gaven aan dat een rustige thuiswerkplek niet vanzelfsprekend is en de 

onderwijsinstelling hier in moet faciliteren: “Ik heb thuis een fijne plek waar ik kan werken aan 

school, maar sommige mensen hebben kleine broertjes en zusjes en veel chaos en dan is het een taak 

voor school om wel zo’n plek te vinden om rustig te werken”. 

 

3.3.1. Cursusgebonden factoren 

De mbo-docenten onderschrijven de richtlijnen rondom het cursusontwerp grotendeels maar 

hebben ook vraagtekens bij de toepasbaarheid: “Nu bij online situaties is het heel moeilijk om het 

levensecht en betekenisvol te maken en dat is wel nodig uit didactisch oogpunt. Om daar invulling aan 

te geven zou je zeggen dat een software developer games moet gaan ontwikkelen die lijken op echte 

werksituaties”. Dit punt kwam ook bij de focusgroep met studenten ter sprake. Zij gaven aan hun 

online lessen te hebben ervaren als ‘doen alsof’, desondanks vonden ze de lessen wel nuttig. “We doen 

een opleiding evenementen en als je alleen online moet inloggen dan zijn het geen levensechte 

situaties. Het heeft wel nut gehad, vooral bij de meer theoretische vakken heb ik het niet als nutteloos 

ervaren”. 

Docenten zetten online synchroon onderwijs in voor een-op-eenbegeleiding, samenwerkend leren 

in break-out rooms en het overbrengen van leerinhouden die vooral met lagere orde vaardigheden te 

maken hebben. “Als je Bloom bekijkt en je bent bezig op het gebied van onthouden, dat is minder 
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diepgaand en vergt minder van je focus dan bedrijfseconomie waarbij je op het niveau van analyseren 

zit. Vooral online vinden ze het moeilijk om die focus op te brengen”. Studenten daarentegen vinden 

online synchroon onderwijs niet geschikt voor samenwerkend leren: “Samenwerken met twee mensen 

dat kan nog online maar grote groepjes werkt niet. Als er een groep is van 5 dan praten maar 2 

mensen en de rest doet niet mee. Ze doen hun microfoon uit en luisteren alleen”. Beide groepen 

vinden de individuele aanspreekbaarheid tijdens online-leeractiviteiten belangrijk. Er is behoefte aan 

interactieve lessen waarbij je niet de kans krijgt wat anders te gaan doen. 

Alle deelnemers onderschrijven de richtlijnen die het sociale aspect benadrukken. Studenten 

hebben behoefte aan begrip vanuit school waarbij niet alleen gesproken wordt over cijfers en 

studiepunten maar juist gevraagd wordt naar het welbevinden. 

Zowel docenten als studenten beamen dat er goede afspraken gemaakt dienen te worden over de 

beschik- en bereikbaarheid van docenten. Voor het doorlopen van het onderwijs is binnen een 

redelijke termijn antwoord krijgen op vragen essentieel. Desalniettemin een docenten het belangrijk 

maar moeilijk toepasbaar omdat er een eenduidige manier van werken binnen de opleiding nodig is en 

er vaak afspraken worden gemaakt die niet nagekomen worden: “Natuurlijk proberen we binnen 48 

uur te reageren op de mail, maar studenten appen, chatten en bellen ook. Het is lastig om al die 

kanalen structureel bij te houden en dan zie je wel eens iets over het hoofd. Of ze appen op 

zaterdagavond”. Volgens studenten zou dit makkelijk op te lossen zijn: “Ik denk dat het niet zo 

moeilijk is want als je met z’n allen een afspraak maakt van we leveren in via Teams en vragen stel je 

via de mail dan is het toch opgelost?” 

 

3.3.1. Docentgebonden factoren 

Volgens docenten zijn de richtlijnen bij deze factor haalbaar en toepasbaar. 

Studenten vinden het niet erg als een docent de technologie nog niet volledig beheerst. Echter, 

moet een docent wel gemotiveerd zijn om het alsnog te leren: “Als een docent onbekwaam is met het 

online gedeelte en best duidelijk laat merken dat ze ook helemaal geen voornemens heeft om zichzelf 

daarin te verbeteren, dan gooi je die lessen eigenlijk een beetje weg en dat irriteert me dan. Wij doen 

ook ons best, doe dan zelf ook even je best”. In lijn daarmee wordt zowel door studenten aangegeven 

dat zij het belangrijk vinden dat de docent de studenten erbij betrekt, de les interactief maakt en 

duidelijk is over de geldende regels en deze ook naleeft. Goede ervaringen hebben zij met Nearpod, 

Kahoot, Google Forms en Teams. Daarentegen hebben zij moeite met docenten die al na 15 minuten 

afsluiten of lang oreren via Microsoft Teams. Ook ‘kinderachtige’ regels voor online lessen zoals het 

niet mogen dragen van een pet of het drinken tijdens de les ervaren studenten als vervelend. 

 

3.3.1. Studentgebonden factoren 

Docenten beschouwen de richtlijnen bij het thema zelfregulatie als kloppend maar moeilijk 

haalbaar. De overstap naar het mbo is voor studenten die vanuit het vmbo komen, en daar heel veel 
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structuur gewend zijn te groot. Het trainen op reflectievaardigheden en extern reguleren heeft in dat 

soort gevallen volgens de docenten meer aandacht nodig om blended leren te laten slagen op het mbo. 

Docenten onderschrijven dat er meer aandacht moet zijn voor ICT-basisvaardigheden. Met name 

bij de lagere niveaus wordt aangeraden om bij aanvang van het schooljaar het inloggen en het omgaan 

met de diverse programma’s gezamenlijk en fysiek op te starten. Het aanbieden van handleidingen 

voor studenten is, met name bij niveau twee, geen oplossing bij problemen. Studenten geven aan ICT- 

basisvaardigheden zoals agendabeheer in Outlook en omgaan met Microsoft Teams, geleerd te hebben 

door het onderwijs deels online te volgen. 

Studenten waren het unaniem met elkaar eens dat enkel online onderwijs niet goed is voor de 

motivatie: “Voor de coronasituatie denk je dat online les is wel leuk, thuis zitten en je laptop open. 

Maar als je achteraf terugkijkt kun je zeggen: nee dat was echt niks. Het is totaal demotiverend. Deels 

thuis en deels op school, dat is een goede afwisseling”. 

Docenten proberen de motivatie vaak nog extern te reguleren door studenten bijvoorbeeld 

voordelen te bieden wanneer er hard gewerkt wordt, bijvoorbeeld de (online) les verlaten wanneer de 

opdracht is ingeleverd. 

 

3.4. Fase II: Herconstructie van de richtlijnen (iteratie 1) 

Naar aanleiding van de focusgroepen is er een derde versie, met daarin 70 richtlijnen 

geconstrueerd, welke eveneens te zien is in tabel 1. In de kolom ‘naar versie 3’ is aangegeven wat er 

met de bestaande richtlijnen uit versie twee is gebeurd. Hierin staat ‘J’ voor direct overgenomen in een 

volgende versie, ‘NR’ voor nieuwe richtlijn, ‘A’ richtlijn behoeft een aanpassing en ‘S’ richtlijn wordt 

samengevoegd. De kolom ‘Richtlijnen versie 3 en tevens eindresultaat’ laat de definitieve versie van 

de richtlijnen zien. De eindversie van de richtlijnen en de bijbehorende theoretische onderbouwing zijn 

in zijn totaliteit te zien in bijlage 7. 

 

 
4. Conclusie en discussie 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde: “Welke richtlijnen dragen bij aan het ontwerp en 

de uitvoering van effectief blended onderwijs voor volwassen studenten in het mbo?” Om antwoord te 

geven op deze vraag is een onderwijskundig ontwerponderzoek uitgevoerd, waarbij drie 

onderzoeksfasen zijn doorlopen om tot een handreiking te komen met daarin 70 richtlijnen inclusief 

theoretische onderbouwing die bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van effectief blended 

onderwijs. 

In de onderzoeksfase is door middel van literatuuronderzoek onderzoek gedaan naar principes 

voor effectief blended onderwijs voor volwassen studenten in het mbo. Deze principes zijn vertaald 

naar richtlijnen en verdeeld over vier factoren: instellingsgebonden-, cursusgebonden-, 

docentgebonden- en studentgebonden factoren. De eerste versie van de richtlijnen bevat in totaal 62 
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richtlijnen inclusief theoretische onderbouwing, welke ter validatie zijn voorgelegd aan drie experts op 

het gebied van blended onderwijs. 

Tijdens de verschillende interviews is veel aandacht besteed aan zaken die randvoorwaardelijk zijn 

voor blended onderwijs en waar de onderwijsinstelling in zal moeten faciliteren. Hierbij start het met 

een breed gedragen visie zodat alle betrokkenen vanuit dezelfde gedachte opereren en er strategische 

plannen ontwikkelt kunnen worden om aan de visie uitvoering te geven. Onderdelen die hierin 

opgenomen worden zijn: investeren in (her)ontwerp van cursussen, professionalisering van docenten, 

een goede technologische infrastructuur, omgaan met kwetsbare studenten en het bevorderen van 

samenwerking tussen docenten. Bij trainingen op het gebied van blended onderwijs ligt de nadruk te 

veel op beheersing van de gebruikte technologie en te weinig op online pedagogiek en didactiek. 

Tijdens de expertinterviews is het thema onderwijsontwerp veelvuldig teruggekomen. Men is het 

erover eens dat constructive alignment de ruggengraat is van goed onderwijs, de leerdoelen, 

leeractiviteiten en wijze van toetsing moeten immers op elkaar afgestemd zijn. Echter, kwamen zij alle 

drie met een ander ontwerpmodel voor blended onderwijs. Ook in de literatuur is er geen consensus 

over het beste ontwerpmodel. Moskal et al. (2013) suggereren zelfs dat er geen ontwerpmodel nodig is 

zolang er maar voldaan wordt aan een reeks kritieke succesfactoren. De experts noemden: zorg dragen 

voor authentieke leeractiviteiten op het juiste niveau, een duidelijke cursusstructuur, en het inbouwen 

van voldoende (een-op-een) interacties zodat de student zich gezien voelt als voorwaarden voor 

effectief blended onderwijs. Dit sluit aan op de implicaties van cognitive-, teaching- en social 

presence zoals geformuleerd in het CoI-model (Garrison et al., 1999). Op het gebied van motivatie 

werd geconcludeerd dat voor de coronapandemie studenten niet altijd gemotiveerd in de klas zaten. 

Indien de voordelen van tijd- en plaatsonafhankelijk leren worden benut kan dat de motivatie van 

studenten verhogen. Deze voordelen voor de student zijn onder andere tijdwinst door de beperking van 

reisbewegingen en leren op een moment dat jou uitkomt waardoor het goed te combineren is met een 

bijbaan. Verder wordt zelfregulatie gezien als een lastig concept omdat het met aangeboren 

eigenschappen te maken heeft. Het aanbieden van trainingen op het gebied van reflecteren en plannen 

zou kunnen helpen. 

In de derde onderzoeksfase hebben mbo-docenten en mbo-studenten deelgenomen aan twee 

afzonderlijke focusgroepen. Tijdens deze focusgroepen werd de tweede versie van de richtlijnen 

bediscussieerd en getoetst op haalbaarheid en toepasbaarheid. Mbo-docenten vonden de richtlijnen 

over het algemeen een prettig document met duidelijke tips om hun reeds ontworpen 

(blended)onderwijs aan te spiegelen. Studenten noemden bij de eerste indruk de vormgeving en de 

leesbaarheid als verbeterpunten. Inhoudelijk vinden docenten, net als de experts, dat 

professionalisering te veel gericht is op knoppentraining in plaats van didactiek en instructieontwerp. 

Ook zijn de leeropbrengsten van leergemeenschappen in het verleden dermate tegengevallen dat zij nu 

niet meer deelnemen. Het specificeren van leerdoelen, een concreet programma en duidelijk maken 

wat het oplevert zou kunnen helpen. Bij het cursusontwerp is interactie en individuele 
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aanspreekbaarheid onmisbaar voor synchrone online lessen. Studenten noemen de online lessen 

minder productief en het vasthouden van de aandacht wordt door beide focusgroepen lastig genoemd. 

Docenten geven als mogelijke reden hiervoor dat het focussen op een beeldscherm cognitief 

belastender is dan het volgen van een les op school. Studenten daarentegen noemen de vele 

afleidingen in een thuisomgeving alsmede verbindingsproblemen en docenten die moeite hebben met 

de technologie als mogelijke oorzaak. Geconcludeerd kan worden dat docenten en studenten 

synchrone, online lessen niet als effectief ervaren. Dit komt overeen met zowel de literatuur als de 

expertinterviews waarin gesteld wordt het overdragen van theorie niet het meest geschikt is voor een 

synchrone, online les met de gehele klas (López-Pérez et al., 2011; Muljana & Luo, 2019). Verder 

constateren mbo-docenten dat het online aanbieden van authentieke, betekenisvolle leeractiviteiten 

moeilijk haalbaar is. Idealiter beschikken zij over gesimuleerde werksituaties die met een VR-bril de 

werkelijkheid benaderen. Overigens is dit niet enkel een probleem van online-onderwijs, het 

aanbieden van authentieke, levensechte leerervaringen vergt een compleet andere benadering dan het 

aanbieden van het onderwijs in (theoretische) vakken op school. Het werken met complexe 

beroepstaken die in zijn geheel worden aangeboden borgt dat de student werkt met levensechte 

beroepssituaties (Van Merriënboer et al., 2002). De beginsituatie omtrent digitale geletterdheid bij 

mbo-studenten ligt erg uiteen. De aanname dat op niveau twee, een student zelfstandig programma’s 

kan downloaden, inloggen en gebruiken is vaak een verkeerde. Gepast is dan ook dat scaffolding niet 

enkel wordt toegepast bij het aanbieden van leerinhouden maar ook bij het eigen maken van de 

leeromgeving en de benodigde technologische vaardigheden. 

Op basis van de resultaten van de focusgroepen is een derde versie van de richtlijnen 

geconstrueerd en daarmee heeft er een iteratie van fase II plaatsgevonden. Deze derde versie is tevens 

het eindresultaat van dit onderzoek en bevat 70 richtlijnen verdeeld over vier factoren. De richtlijnen 

kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij het ontwerp en de uitvoering van blended onderwijs voor 

volwassen mbo-studenten. 

 

4.2 Beperkingen en aanbevelingen 

Terugkijkend op het onderzoek dan zijn er een aantal beperkingen die wellicht van invloed zijn 

geweest op de resultaten. 

Allereerst is binnen dit onderzoek het mbo als geheel meegenomen en is er geen onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende niveaus. Onderzoek heeft echter aangetoond dat er wel degelijk 

studentverschillen zijn tussen niveau twee en niveau vier. Studenten op niveau twee hebben moeite 

met zelfstandig werken, hebben vaak een onrealistisch beeld over de eigen capaciteiten, zijn weinig 

kritisch ten opzichte van informatiebronnen en hebben moeite met abstract denken (Groeneveld & 

Steensel, 2009). Voor een niveau vier student geldt dat hij in staat is om zelfstandig te werken, kritisch 

is ten aanzien van informatiebronnen, een realistisch beeld heeft van zijn capaciteiten en in staat is om 

abstract te denken (Groeneveld & Steensel, 2009). Deze kenmerken hebben te maken met zelfregulatie 



Richtlijnen voor het ontwerp en de uitvoering van effectief blended onderwijs voor volwassen studenten in het mbo 

32 

 

 

en digitale geletterdheid en komen terug in dit onderzoek. Het is daarom raadzaam om in toekomstig 

onderzoek onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus binnen het mbo. 

Ten tweede zijn de deelnemers aan de focusgroep met mbo-studenten weliswaar allemaal 

volwassen maar de leeftijd is niet verspreid zoals beoogd. Alle deelnemers waren in de leeftijd van 19 

tot en met 24 jaar. Reden hiervoor is dat het werven van mbo-studenten in de leeftijd van 25 tot en met 

40 moeilijker is gebleken dan verwacht. Dit is verklaarbaar als gekeken wordt naar de instroom naar 

leeftijdsklasse in het mbo. Uit cijfers van de (raad, 2021) blijkt dat ongeveer 74% van de instroom van 

volwassenen in het mbo een leeftijd hebben tussen de 18 en 25 jaar. Daarnaast is er tijdens de 

expertinterviews alsmede de focusgroep met mbo-docenten te weinig aandacht geweest voor specifiek 

het leren van volwassen studenten. Van de mbo-docenten is bekend dat zij lesgeven aan volwassenen 

doordat dit voorafgaand aan de focusgroep aan hen gevraagd is maar tijdens het onderzoek is steeds 

gesproken over de mbo-student in het algemeen. 

Een andere beperking van dit onderzoek is de groepsgrootte van de focusgroep met mbo-docenten. 

Initieel zou de focusgroep starten met zes deelnemers. Echter, waren er op het moment dat de 

focusgroep plaats zou vinden slechts drie docenten aanwezig. Hiervan hadden twee docenten zich op 

het laatste moment afgemeld vanwege werkzaamheden met het oog op een diplomering en heeft één 

docent zonder afmelding verstek laten gaan. 

Opleidingen binnen het mbo zijn verdeeld over negen bedrijfstakgroepen. Zowel de deelnemende 

studenten als docenten zijn afkomstig uit de bedrijfstakgroep ‘Zakelijke dienstverlening en veiligheid’ 

en ‘Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem’. Zeven bedrijfstakgroepen waren niet 

vertegenwoordigd. Gezien de grote verschillen tussen bedrijfstakgroepen, de beroepspraktijk en de 

benadering is het verstandig om in toekomstig onderzoek na te gaan of de richtlijnen ook 

generaliseerbaar zijn naar de andere bedrijfstakgroepen. 

In dit onderzoek heeft, omwille van de tijd, één iteratie van fase II plaatsgevonden. In toekomstig 

onderzoek zou dit kunnen worden uitgebreid zodat de richtlijnen nog meer verfijnd en getoetst kunnen 

worden. Ook zou het aan te bevelen zijn om in toekomstig onderzoek docenten hun onderwijs te laten 

ontwerpen met behulp van de richtlijnen. Deze gedachte speelde ook al tijdens dit onderzoek maar dit 

was omwille van de tijd niet haalbaar. 

Tot slot is het raadzaam om een vormgevingsslag te maken om te komen tot een aantrekkelijk en 

gebruiksvriendelijk document. 
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Bijlage 1: Gespreksleidraad voor de expertinterviews 

Deel A: Algemene introductie 

Onderzoeker heet de geïnterviewde welkom en stelt zich voor. 

Vraagt de geïnterviewde of er bezwaren zijn tegen het opnemen van het interview-> Nee -> Start 

opname in Microsoft Teams. 

1. Naam: 

2. Datum: 

3. Expertise: 

4. Huidig beroep: 

 
 

Deel B 
 

 

 
Richtlijn 

Valide 

voor 

doelgroep? 

(Ja/Nee) 

 

 
Opmerking onderzoeker 
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Een duurzame technologische infrastructuur 

 De onderwijsinstelling heeft als taak te faciliteren in een 

duurzame technologische infrastructuur. 

 Investeren in systemen om het leren te laten plaatsvinden 

zoals Miscrosoft Teams en Zoom. 

 Investeren in systemen om het leren te monitoren en de 

administreren. 

 Investeren in trainingen en handleidingen zodat 

gebruikers (docenten, onderwijsondersteunend personeel, 

studenten en andere stakeholders) weten hoe ze de 

technologie moeten gebruiken. 

 Zorg dat de bereik- en beschikbaarheid van experts op het 

gebied van ICT goed is zodat problemen snel verholpen 

kunnen worden. 

 Benadruk de voordelen op het gebied van efficiëntie en 

effectiviteit om de acceptatie van nieuwe 

leertechnologieën door docenten te vergroten. 

  

Professionalisering van docenten 

 Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied 

van instructieontwerp. 

 Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied 

van onlineleerstrategieën. 

 Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied 

van technologiegebruik. 

 Zorg voor trainingen waarin docenten leren hoe zij 

behoeften van online studenten kunnen identificeren en 

hoe daarop ingespeeld kan worden. 

 Moedig professionele ontwikkeling aan door het op te 

nemen in de functieomschrijving en/of jaartaak. 

  

Stimuleren van samenwerking tussen docenten 

 Zet online leergemeenschappen op waar docenten elkaar 

kunnen ontmoeten. 

 Houd betrokkenheid hoog door regelmatig virtuele 

bijeenkomsten te plannen. 

 Zorg tijdens bijeenkomsten voor ruimte om ervaringen 

uit te wisselen. 

 Besteed tijdens bijeenkomsten aandacht aan zowel 

cognitieve activiteiten als sociaal-emotionele factoren. 

 Gebruik bijeenkomsten om nieuwe web 2.0 tools te 

delen. 

 Deel good practices 

  

Het cursusontwerp 

 Zorg voor kwalitatief en uitdagend instructiemateriaal. 

 Zorg voor authentieke leeractiviteiten die betekenisvol 

zijn en lijken op levensechte situaties. 

 Maak gebruik scaffolding; het geleidelijk aan opbouwen 

van de moeilijkheidsgraad en afbouwen van de 

ondersteuning van een taak. 

 Zorg ervoor dat studenten het gevoel hebben dat ze erbij 
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horen. 

 Zorg voor samenwerkingsopdrachten om student-student 

interactie te bevorderen en monitor de voorgang 

zorgvuldig. 

 Zorg voor synchrone communicatie om real-time 

discussie of andere interactie mogelijk te maken. 

 Zet Web 2.0 tools in voor extra interactie (Nearpod, 

Padlet, Mentimeter, Kahoot enz). 

 Zorg voor een heldere cursusstructuur. 

 Zorg ervoor dat de student weet waar alle relevante 

informatie voor de cursus te vinden is. 

 Zorg dat de student weet waar en wanneer hij antwoord 

op zijn vragen kan krijgen. 

 Zorg dat de student weet wanneer hij aanwezigheid en/of 

feedback van de docent kan verwachten. 

 Onderhoud op regelmatige basis contact met de student 

(docent-student interactie). 

 Laat tijdens de online lessen de persoon achter de docent 

zien. 

 Ga met studenten een actieve, gepersonaliseerde dialoog 

aan zodat ze het gevoel krijgen er bij te horen. 

 Zorg voor snelle feedback en begeleiding zodat lerenden 

op het juiste spoor blijven met het oog op de leerdoelen. 

 Communiceer hoge verwachtingen zodat studenten 

ernaar streven om aan deze verwachtingen te kunnen 

voldoen. 

 Respecteer verschillende manieren van leren en 

ontwikkel een grote verscheidenheid aan 

instructiestrategieën om tegemoet te komen aan de 

diversiteit aan studenten. 

Docentrollen bij blended onderwijs 

 Ben je er als docent van bewust dat een online- of 

blended onderwijsomgeving andere docentrollen vereist. 

 Als facilitator stel je je op als coach die het leren 

mogelijk maakt. 

 Goede interpersoonlijke vaardigheden zijn onmisbaar als 

facilitator en coach. 

 Je hebt als taak het ontwerpen van instructie en houdt 

hierbij rekening met de kansen en beperkingen die horen 

bij online of blended onderwijs. 

 Als manager ben je verantwoordelijk voor de organisatie 

van cursusactiviteiten en het omgaan met communicatie- 

uitdagingen. 

 Je hebt een sociale rol waarbij je zorgdraagt voor een 

veilig leerklimaat en de communicatie met en tussen 

studenten. 

 Zorg ervoor dat je je toegankelijk en beschikbaar opstelt. 

 Denk van tevoren goed na over de structuur, planning en 

organisatie van het onderwijs. 

 Oefen met Web 2.0 tools zodat je hierin vaardig bent, ze 

op de juiste manier kunt inzetten en studenten kunt 

helpen bij eventuele problemen. 
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Zelfregulatie van studenten 

 Ben je ervan bewust dat studenten bij afstandsonderwijs 

meer op zichzelf zijn aangewezen doordat zij minder 

sturing van docenten ontvangen en minder interactie 

hebben met medestudenten. 

 Zelfregulerend leren houdt in dat studenten eigenaarschap 

nemen over hun leerproces en zelfstandig bezig zijn met 

de leerstof. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of 

lessenserie, aan reflectievaardigheden en train studenten 

hierin. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of 

lessenserie, aan zaken als plannen en time-management. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of 

lessenserie, aan studeerstrategieën. 

 Zorg voor een vorm van peer-leren in je onderwijs. 

 Monitor de voortgang van studenten en ondersteun ze 

waar nodig (externe regulatie). 

  

Digitale geletterdheid van studenten 

 Digitale geletterdheid is het geheel van ICT- 

basisvaardigheden, mediawijsheid, 

informatievaardigheden en computational thinking. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of 

lessenserie, aan ICT-basisvaardigheden. 

 Laat studenten (gezamenlijk) oefenen met de 

technologieën en Web 2.0 tools voordat zij hier 

zelfstandig op afstand mee aan de slag gaan. 

 Maak binnen de onderwijsinstelling of opleiding een 

keuze voor specifieke technologieën en Web 2.0 tools 

zodat studenten niet steeds aan nieuwe technologieën en 

tools hoeven te wennen. 

 Zorg dat handleidingen beschikbaar zijn voor studenten. 

 Zorg dat technische ondersteuning (bijvoorbeeld een 

ICT-helpdesk) bereik- en beschikbaar zijn voor de 

student. 

 Ben als docent bereikbaar voor vragen en/of problemen. 

  

Motivatie van studenten 

 De effectiviteit van online en blended leren kan worden 

beïnvloed door de motivatie van de student. Tevens is 

motivatie van invloed op leerprestaties en 

studenttevredenheid. 

 Verhoog de motivatie door het leren betekenisvol te 

maken en onderbouw keuzes zodat studenten het als 

nuttig ervaren. 

 Bouw voldoende interacties in zodat de student zich 

onderdeel van een groep voelt. 

 Zorg voor passende leeractiviteiten op het juiste niveau 
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zodat de student vertrouwen ontwikkelt in zijn eigen 

capaciteiten. 

 Zorg voor constructieve feedback zodat de student 

vertrouwen ontwikkelt in zijn eigen capaciteiten. 

  

 

Deel C 
 

Open vragen Opmerkingen/bijzonderheden 

Wat is volgens u onmisbaar bij het ontwerpen van 

blended onderwijs voor volwassenen in het mbo? 

 

U heeft een aantal richtlijnen gezien voor het 

ontwerp en de uitvoering van blended onderwijs 

voor volwassenen in het mbo. Zijn er nog 

specifieke zaken die u hierin mist? Welke? 

 

Wat zijn volgens u grote verschillen tussen 

blended onderwijs voor volwassenen in 

vergelijking met jongeren in het mbo? 

 

 
Deel D 

Uitleg over het verdere verloop van het onderzoek. 

De onderzoeker transcribeert aan de hand van de opname het interview en stuurt deze vervolgens terug 

naar de geïnterviewde zodat hij/zij kan controleren of omschrijvingen juist geïnterpreteerd zijn. 

 

 
Bijlage 2: Interviewschema focusgroep mbo docenten 

Deel A: Introductie van het gesprek 

Voordat er gestart wordt vragen of er bezwaar is tegen het opnemen van het gesprek. Nee -> 

START OPNAME 

- De aanwezigen maken kennis met elkaar. 

- De onderzoeker geeft uitleg over de duur van de focusgroep (max 1,5 uur) en het verloop 

ervan. “Zoals ik ook in de instructie die jullie per mail hebben ontvangen heb benoemd zal dit 

gesprek gaan over richtlijnen voor het ontwerp en de uitvoer van blended onderwijs voor 

volwassen studenten in het mbo. We starten met algemene vragen rondom jullie huidige 

onderwijs en vervolgens bespreken we de richtlijnen die verdeeld zijn onder vier verschillende 

voorwaarden. Mocht een richtlijn of een vraag van mij onduidelijk zijn, geef dat dan 

alsjeblieft aan zodat ik het kan verhelderen”. 
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- In het kader van de betrouwbaarheid wordt de transcriptie van de focusgroep naar alle 

aanwezigen gemaild zodat zij kunnen aangeven of het verslag een volledige, correcte en 

nauwkeurige weergave is van hetgeen dat besproken is. 

 
Deel B: Inhoudelijk gedeelte 

 

Richtlijn Opmerking 

Visie op blended onderwijs 

 De onderwijsinstelling moet zorgen voor een breed gedragen visie op 

blended onderwijs welke is afgeleid van de visie op leren en 

onderwijs. 

 De onderwijsinstelling heeft als taak om middelen vrij te maken zodat 

uitvoering gegeven kan worden aan de visie op blended onderwijs. 
o Investeren in tijd voor het (her)ontwerp van blended 

onderwijs 

o Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 

o Professionalisering van docenten 

o Stimuleren van samenwerking tussen docenten 

 

Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 

 De onderwijsinstelling heeft als taak te faciliteren in een duurzame 

technologische infrastructuur. 

 Investeren in systemen om het leren te laten plaatsvinden zoals 

Microsoft Teams en Zoom. 

 Investeren in systemen om het leren te monitoren en de 

administreren. 

 Investeren in trainingen en handleidingen zodat gebruikers (docenten, 

onderwijsondersteunend personeel, studenten en andere stakeholders) 

weten hoe ze de technologie moeten gebruiken. 

 Zorg dat de bereik- en beschikbaarheid van experts op het gebied van 
ICT goed is zodat problemen snel verholpen kunnen worden. 

 Benadruk de voordelen op het gebied van efficiëntie en effectiviteit 

om de acceptatie van nieuwe leertechnologieën door docenten te 

vergroten. 

 

Professionalisering van docenten 

 Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van 

instructieontwerp. 

 Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van 

onlineleerstrategieën. 

 Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van 

technologiegebruik. 

 Zorg voor trainingen waarin docenten leren hoe zij behoeften van 

online studenten kunnen identificeren en hoe daarop ingespeeld kan 

worden. 

 Moedig professionele ontwikkeling aan door het op te nemen in de 

functieomschrijving en/of jaartaak. 

 

Stimuleren van samenwerking tussen docenten 

 Zet online leergemeenschappen op waar docenten elkaar kunnen 

ontmoeten. 
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 Houd betrokkenheid hoog door regelmatig virtuele bijeenkomsten te 

plannen. 

 Zorg tijdens bijeenkomsten voor ruimte om ervaringen uit te 

wisselen. 

 Besteed tijdens bijeenkomsten aandacht aan zowel cognitieve 

activiteiten als sociaal-emotionele factoren. 

 Gebruik bijeenkomsten om nieuwe web 2.0 tools te delen. 

 Deel good practices 

 

Constructive alignment als basis 

 Formuleer concrete leerdoelen op het gewenste eindniveau met 

behulp van een taxonomie, bijvoorbeeld Bloom. 

 Bedenk hoe je de leerdoelen gaat aftoetsen. 

 Bedenk leeractiviteiten door acties en producten te definiëren die 

ervoor zorgen dat een student doelgericht aan de vaardigheden werkt 

die zijn geformuleerd in de leerdoelen. 

 Zorg ervoor dat je leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing op elkaar 
zijn afgestemd. 

 Bepaal wat de ideale plaats is om deze leeractiviteit uit te voeren, op 

school, online of in de (beroeps)praktijk. 

 Bepaal of de leeractiviteit synchroon of asynchroon plaatsvindt. 

 Bepaal of er bij de leeractiviteit sprake is van individuele zelfstudie, 

leren via experts of samenwerkend leren. 

 

Community of inquiry model 

 Zorg voor kwalitatief en uitdagend instructiemateriaal. 

 Zorg voor authentieke leeractiviteiten die betekenisvol zijn en lijken 

op levensechte situaties. 

 Maak gebruik scaffolding; het geleidelijk aan opbouwen van de 

moeilijkheidsgraad en afbouwen van de ondersteuning van een taak. 

 Zorg ervoor dat studenten het gevoel hebben dat ze erbij horen. 

 Zorg voor samenwerkingsopdrachten om student-student interactie te 

bevorderen en monitor de voorgang zorgvuldig. 

 Zorg voor synchrone communicatie om real-time discussie of andere 

interactie mogelijk te maken. 

 Zet Web 2.0 tools in voor extra interactie (Nearpod, Padlet, 

Mentimeter, Kahoot enz). 

 Zorg voor een heldere cursusstructuur. 

 Zorg ervoor dat de student weet waar alle relevante informatie voor 

de cursus te vinden is. 

 Zorg dat de student weet waar en wanneer hij antwoord op zijn 

vragen kan krijgen. 

 Zorg dat de student weet wanneer hij aanwezigheid en/of feedback 

van de docent kan verwachten. 

 Onderhoud op regelmatige basis contact met de student (docent- 

student interactie). 

 Laat tijdens de online lessen de persoon achter de docent zien. 

 Ga met studenten een actieve, gepersonaliseerde dialoog aan zodat ze 

het gevoel krijgen er bij te horen. 

 Zorg voor snelle feedback en begeleiding zodat lerenden op het juiste 

spoor blijven met het oog op de leerdoelen. 

 Communiceer hoge verwachtingen zodat studenten ernaar streven om 

aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. 
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 Respecteer verschillende manieren van leren en ontwikkel een grote 

verscheidenheid aan instructiestrategieën om tegemoet te komen aan 

de diversiteit aan studenten. 

 

Docenttaken bij blended onderwijs 

 Ben je er als docent van bewust dat een online- of blended 

onderwijsomgeving van een docent vereist dat je: kunt coachen, 

bijsturen, duidelijk communiceren, ervoor zorgt dat de leerinhouden 

voor iedereen toegankelijk zijn, kennis overdragen en presenteren. 

 Denk bij het ontwerpen van je onderwijs goed na over de in te zetten 

werkvormen en zorg dat deze passen bij het gebruikte medium. 

 Je hebt als taak het ontwerpen van instructie en houdt hierbij rekening 

met de kansen en beperkingen die horen bij online of blended 

onderwijs. 

 Je hebt een sociale rol waarbij je zorgdraagt voor een veilig 

leerklimaat en de communicatie met en tussen studenten. 

 Zorg ervoor dat je duidelijk naar studenten communiceert waar en 

wanneer je voor ze beschikbaar bent voor vragen. 

 Denk van tevoren goed na over de structuur, planning en organisatie 

van het onderwijs. 

 Zorg ervoor dat je de knoppen van de gebruikte Web 2.0 tools goed 

beheerst zodat je deze tools op de juiste manier kunt inzetten en 

studenten kunt helpen bij eventuele problemen. 

 

Zelfregulatievaardigheden van studenten 

 Ben je ervan bewust dat studenten bij afstandsonderwijs meer op 

zichzelf zijn aangewezen doordat zij minder sturing van docenten 

ontvangen en minder interactie hebben met medestudenten. 

 Zelfregulerend leren houdt in dat studenten eigenaarschap nemen 

over hun leerproces en zelfstandig bezig zijn met de leerstof. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan reflectievaardigheden en train studenten hierin. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan zaken als plannen en time-management. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan studeerstrategieën. 

 Zorg voor een vorm van peer-leren in je onderwijs. 

 Monitor de voortgang van studenten en ondersteun ze waar nodig 

(externe regulatie). 

 

Digitale geletterdheid van studenten 

 Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, 

mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan ICT-basisvaardigheden. 

 Laat studenten (gezamenlijk) oefenen met de technologieën en Web 

2.0 tools voordat zij hier zelfstandig op afstand mee aan de slag gaan. 

 Maak binnen de onderwijsinstelling of opleiding een keuze voor 

specifieke technologieën en Web 2.0 tools zodat studenten niet steeds 

aan nieuwe technologieën en tools hoeven te wennen. 

 Zorg dat handleidingen beschikbaar zijn voor studenten. 

 Zorg dat technische ondersteuning (bijvoorbeeld een ICT-helpdesk) 

bereik- en beschikbaar zijn voor de student. 
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 Ben als docent bereikbaar voor vragen en/of problemen.  

Motivatie van studenten 

 De motivatie van de student kan worden beïnvloed door een 

effectieve inzet van online en blended onderwijs. 

 Verhoog de motivatie door het leren betekenisvol te maken en 

onderbouw keuzes zodat studenten het als nuttig ervaren. 

 Bouw voldoende interacties in zodat de student zich onderdeel van 

een groep voelt. 

 Zorg voor passende leeractiviteiten op het juiste niveau zodat de 

student vertrouwen ontwikkelt in zijn eigen capaciteiten. 

 Zorg voor constructieve feedback zodat de student vertrouwen 

ontwikkelt in zijn eigen capaciteiten. 

 

 

 
 

Deel C 

Uitleg over het verdere verloop van het onderzoek. 

 
Bijlage 3: Interviewschema focusgroep mbo-studenten 

Deel A: Introductie van het gesprek 

Voordat er gestart wordt vragen of er bezwaar is tegen het opnemen van het gesprek. Nee -> 

START OPNAME 

- De aanwezigen maken kennis met elkaar. 

- De onderzoeker geeft uitleg over de duur van de focusgroep (max 1,5 uur) en het verloop 

ervan. “Zoals ik ook in de instructie die jullie per mail hebben ontvangen heb benoemd zal dit 

gesprek gaan over richtlijnen voor het ontwerp en de uitvoer van blended onderwijs voor 

volwassen studenten in het mbo. We starten met algemene vragen rondom jullie huidige 

onderwijs en vervolgens bespreken we de richtlijnen die verdeeld zijn onder vier verschillende 

voorwaarden. Mocht een richtlijn of een vraag van mij onduidelijk zijn, geef dat dan 

alsjeblieft aan zodat ik het kan verhelderen”. 

- In het kader van de betrouwbaarheid wordt de transcriptie van de focusgroep naar alle 

aanwezigen gemaild zodat zij kunnen aangeven of het verslag een volledige, correcte en 

nauwkeurige weergave is van het geen dat besproken is. 

 
Deel B: Algemene vragen rondom blended onderwijs 

B1: Op welke manier wordt er in jullie huidige onderwijssituatie vormgegeven aan blended 

onderwijs? Kunnen jullie daar kort wat over uitleggen? 

B2: Wat is jullie mening ten aanzien van blended onderwijs? 

B3: Waaraan moet volgens jullie goed blended onderwijs voldoen? 

B4: Wanneer ervaren jullie blended onderwijs als niet goed? 
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Deel C: Bespreken toepasbaarheid en haalbaarheid van de richtlijnen 

De richtlijnen zijn per subcategorie verwerkt in onderstaand schema. Dit schema wordt als 

leidraad gebruikt bij het bespreken van de richtlijnen. 

 
 

Richtlijn Opmerking 

Visie op blended onderwijs 

 De onderwijsinstelling moet zorgen voor een breed gedragen visie op 

blended onderwijs welke is afgeleid van de visie op leren en 

onderwijs. 

 De onderwijsinstelling heeft als taak om middelen vrij te maken zodat 

uitvoering gegeven kan worden aan de visie op blended onderwijs. 
o Investeren in tijd voor het (her)ontwerp van blended 

onderwijs 

o Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 

o Professionalisering van docenten 

o Stimuleren van samenwerking tussen docenten 

 

Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 

 De onderwijsinstelling heeft als taak te faciliteren in een duurzame 

technologische infrastructuur. 

 Investeren in systemen om het leren te laten plaatsvinden zoals 

Microsoft Teams en Zoom. 

 Investeren in systemen om het leren te monitoren en de 

administreren. 

 Investeren in trainingen en handleidingen zodat gebruikers (docenten, 

onderwijsondersteunend personeel, studenten en andere stakeholders) 

weten hoe ze de technologie moeten gebruiken. 

 Zorg dat de bereik- en beschikbaarheid van experts op het gebied van 
ICT goed is zodat problemen snel verholpen kunnen worden. 

 Benadruk de voordelen op het gebied van efficiëntie en effectiviteit 

om de acceptatie van nieuwe leertechnologieën door docenten te 

vergroten. 

 

Professionalisering van docenten 

 Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van 

instructieontwerp. 

 Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van 

onlineleerstrategieën. 

 Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van 

technologiegebruik. 

 Zorg voor trainingen waarin docenten leren hoe zij behoeften van 

online studenten kunnen identificeren en hoe daarop ingespeeld kan 

worden. 

 Moedig professionele ontwikkeling aan door het op te nemen in de 

functieomschrijving en/of jaartaak. 

 

Stimuleren van samenwerking tussen docenten 

 Zet online leergemeenschappen op waar docenten elkaar kunnen 

ontmoeten. 
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 Houd betrokkenheid hoog door regelmatig virtuele bijeenkomsten te 

plannen. 

 Zorg tijdens bijeenkomsten voor ruimte om ervaringen uit te 

wisselen. 

 Besteed tijdens bijeenkomsten aandacht aan zowel cognitieve 

activiteiten als sociaal-emotionele factoren. 

 Gebruik bijeenkomsten om nieuwe web 2.0 tools te delen. 

 Deel good practices 

 

Constructive alignment als basis 

 Formuleer concrete leerdoelen op het gewenste eindniveau met 

behulp van een taxonomie, bijvoorbeeld Bloom. 

 Bedenk hoe je de leerdoelen gaat aftoetsen. 

 Bedenk leeractiviteiten door acties en producten te definiëren die 

ervoor zorgen dat een student doelgericht aan de vaardigheden werkt 

die zijn geformuleerd in de leerdoelen. 

 Zorg ervoor dat je leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing op elkaar 
zijn afgestemd. 

 Bepaal wat de ideale plaats is om deze leeractiviteit uit te voeren, op 

school, online of in de (beroeps)praktijk. 

 Bepaal of de leeractiviteit synchroon of asynchroon plaatsvindt. 

 Bepaal of er bij de leeractiviteit sprake is van individuele zelfstudie, 

leren via experts of samenwerkend leren. 

 

Community of inquiry model 

 Zorg voor kwalitatief en uitdagend instructiemateriaal. 

 Zorg voor authentieke leeractiviteiten die betekenisvol zijn en lijken 

op levensechte situaties. 

 Maak gebruik scaffolding; het geleidelijk aan opbouwen van de 

moeilijkheidsgraad en afbouwen van de ondersteuning van een taak. 

 Zorg ervoor dat studenten het gevoel hebben dat ze erbij horen. 

 Zorg voor samenwerkingsopdrachten om student-student interactie te 

bevorderen en monitor de voorgang zorgvuldig. 

 Zorg voor synchrone communicatie om real-time discussie of andere 

interactie mogelijk te maken. 

 Zet Web 2.0 tools in voor extra interactie (Nearpod, Padlet, 

Mentimeter, Kahoot enz). 

 Zorg voor een heldere cursusstructuur. 

 Zorg ervoor dat de student weet waar alle relevante informatie voor 

de cursus te vinden is. 

 Zorg dat de student weet waar en wanneer hij antwoord op zijn 

vragen kan krijgen. 

 Zorg dat de student weet wanneer hij aanwezigheid en/of feedback 

van de docent kan verwachten. 

 Onderhoud op regelmatige basis contact met de student (docent- 

student interactie). 

 Laat tijdens de online lessen de persoon achter de docent zien. 

 Ga met studenten een actieve, gepersonaliseerde dialoog aan zodat ze 

het gevoel krijgen er bij te horen. 

 Zorg voor snelle feedback en begeleiding zodat lerenden op het juiste 

spoor blijven met het oog op de leerdoelen. 

 Communiceer hoge verwachtingen zodat studenten ernaar streven om 

aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. 
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 Respecteer verschillende manieren van leren en ontwikkel een grote 

verscheidenheid aan instructiestrategieën om tegemoet te komen aan 

de diversiteit aan studenten. 

 

Docenttaken bij blended onderwijs 

 Ben je er als docent van bewust dat een online- of blended 

onderwijsomgeving van een docent vereist dat je: kunt coachen, 

bijsturen, duidelijk communiceren, ervoor zorgt dat de leerinhouden 

voor iedereen toegankelijk zijn, kennis overdragen en presenteren. 

 Denk bij het ontwerpen van je onderwijs goed na over de in te zetten 

werkvormen en zorg dat deze passen bij het gebruikte medium. 

 Je hebt als taak het ontwerpen van instructie en houdt hierbij rekening 

met de kansen en beperkingen die horen bij online of blended 

onderwijs. 

 Je hebt een sociale rol waarbij je zorgdraagt voor een veilig 

leerklimaat en de communicatie met en tussen studenten. 

 Zorg ervoor dat je duidelijk naar studenten communiceert waar en 

wanneer je voor ze beschikbaar bent voor vragen. 

 Denk van tevoren goed na over de structuur, planning en organisatie 

van het onderwijs. 

 Zorg ervoor dat je de knoppen van de gebruikte Web 2.0 tools goed 

beheerst zodat je deze tools op de juiste manier kunt inzetten en 

studenten kunt helpen bij eventuele problemen. 

 

Zelfregulatievaardigheden van studenten 

 Ben je ervan bewust dat studenten bij afstandsonderwijs meer op 

zichzelf zijn aangewezen doordat zij minder sturing van docenten 

ontvangen en minder interactie hebben met medestudenten. 

 Zelfregulerend leren houdt in dat studenten eigenaarschap nemen 

over hun leerproces en zelfstandig bezig zijn met de leerstof. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan reflectievaardigheden en train studenten hierin. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan zaken als plannen en time-management. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan studeerstrategieën. 

 Zorg voor een vorm van peer-leren in je onderwijs. 

 Monitor de voortgang van studenten en ondersteun ze waar nodig 

(externe regulatie). 

 

Digitale geletterdheid van studenten 

 Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, 

mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. 

 Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, 

aan ICT-basisvaardigheden. 

 Laat studenten (gezamenlijk) oefenen met de technologieën en Web 

2.0 tools voordat zij hier zelfstandig op afstand mee aan de slag gaan. 

 Maak binnen de onderwijsinstelling of opleiding een keuze voor 

specifieke technologieën en Web 2.0 tools zodat studenten niet steeds 

aan nieuwe technologieën en tools hoeven te wennen. 

 Zorg dat handleidingen beschikbaar zijn voor studenten. 

 Zorg dat technische ondersteuning (bijvoorbeeld een ICT-helpdesk) 

bereik- en beschikbaar zijn voor de student. 
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 Ben als docent bereikbaar voor vragen en/of problemen.  

Motivatie van studenten 

 De motivatie van de student kan worden beïnvloed door een 

effectieve inzet van online en blended onderwijs. 

 Verhoog de motivatie door het leren betekenisvol te maken en 

onderbouw keuzes zodat studenten het als nuttig ervaren. 

 Bouw voldoende interacties in zodat de student zich onderdeel van 

een groep voelt. 

 Zorg voor passende leeractiviteiten op het juiste niveau zodat de 

student vertrouwen ontwikkelt in zijn eigen capaciteiten. 

 Zorg voor constructieve feedback zodat de student vertrouwen 

ontwikkelt in zijn eigen capaciteiten. 

 

 

 

 
 

Bijlage 4: Toestemmingsverklaring 

 

 
Online active informed consent 

Het onderstaande wordt opgenomen in een online formulier en de deelnemer moet ieder punt in 

het online formulier afvinken. 

o Ik geef toestemming dat de gegevens die tijdens dit onderzoek verzameld worden, gebruikt 
mogen worden voor dit wetenschappelijk onderzoek. 

o Ik heb de informatiebrochure met betrekking tot dit onderzoek gelezen / ontvangen en ik heb 
de gelegenheid gehad om vragen te stellen aan de onderzoeker indien bepaalde punten niet 
duidelijk waren. 

o Ik stem ermee in dat er een video-opname wordt gemaakt van het gesprek ten behoeve van het 
letterlijk uitschrijven van het gesprek. De opnames worden niet met derden gedeeld. 

o Ik begrijp dat alle informatie die ik in verband met deze studie verstrek op een veilige manier 
zal worden verzameld, anoniem zal worden gepubliceerd en dus niet naar mij zal leiden. 

o Ik begrijp dat ik mij op elk moment uit het onderzoek kan terugtrekken en dat ik daarvoor 
geen reden hoef op te geven. 

o De gegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar, in overeenstemming met de 
VSNU richtlijnen 

 
Indien u bovenstaande punten heeft gelezen en akkoord gaat met deelname aan het onderzoek 

verzoeken wij u digitaal dit toestemmingsformulier hieronder te ondertekenen door de datum van 

vandaag in te vullen 



 

 

Bijlage 5. Theoretische onderbouwing bij versie 1 
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Theoretische onderbouwing 

Instellingsgebonden factoren 

 
 

Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 

Een duurzame technologische infrastructuur is essentieel bij online- of blended onderwijs. De 

technologische infrastructuur die voor studenten en docenten beschikbaar kan het leren bevorderen of 

belemmeren (Regmi & Jones, 2020). De technologische infrastructuur bestaat uit systemen om het 

leren te laten plaatsvinden, leren te monitoren en de administratie bij te houden. Web 2.0 tools maken 

het leren mogelijk door zowel interacties met de inhoud als menselijke interacties over de inhoud te 

faciliteren (Ham & Schnabel, 2011; Seely Brown & Adler, 2008). Literatuuronderzoek van Liu et al. 

(2020) naar de adoptie van leertechnologieën suggereert dat leertechnologieën eerder geaccepteerd 

worden door docenten als zij geloven dat het studenten in staat stelt nieuwe vaardigheden te leren, 

voorbereidt op toekomstige carrières of samenwerking aanmoedigt. Een gebrek aan technologische 

basisvaardigheden en daardoor angst om te falen wordt in diezelfde literatuurstudie gezien als barrière 

voor adoptie (Liu et al., 2020). De onderwijsinstelling heeft als taak om het leren te faciliteren en te 

voorzien in een duurzame infrastructuur. De onderwijsinstelling zal daarbij niet enkel moeten 

investeren in systemen maar ook in trainingen voor medewerkers zodat zij overtuigd zijn van de 

voordelen van de leertechnologie en vertrouwen hebben in het kunnen gebruiken ervan. 

 
Professionalisering van docenten 

Docenten en hun didactisch handelen zijn een van de belangrijkste voorspellers van studiesucces 

in een online omgeving (Long et al., 2014). Daarom is het van groot belang om docenten te 

ondersteunen en te professionaliseren op het gebied van online en blended onderwijs. Het 

professionaliseren van docenten behoort tot een van de meest effectieve interventies in het onderwijs 

met zowel korte- als langetermijneffecten. De onderwijsinstelling moet zorg dragen voor een 

interessant en relevant cursusaanbod op het gebied van instructieontwerp, online leerstrategieën en 

technologiegebruik (Muljana & Luo, 2019; Sun & Chen, 2016; Thomas & Thorpe, 2019). Om het 

leren van studenten te ondersteunen is het voor docenten cruciaal om in inzicht te hebben in hoe 

studenten online leren en wat daarin hun behoeften zijn. Het aanbieden van trainingen die gericht zijn 

op het identificeren van behoeften van online studenten en hoe op deze uiteenlopende behoeften kan 

worden ingespeeld is aan te raden (Muljana & Luo, 2019). 

 

 
Stimuleren van samenwerking tussen docenten 
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Samenwerking tussen docenten is belangrijk, het zorgt ervoor dat zij hun onderwijspraktijk 

verbeteren alsmede vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en elkaar, wat hun professionele prestaties ten 

goede komt (García-Martínez et al., 2020). Doordat docenten elkaar bij online-onderwijs niet of 

nauwelijks fysiek ontmoeten en terughoudend zijn om aan te sluiten bij online- 

samenwerkingsinitiatieven wordt er minder samengewerkt. Voor onderwijsinstellingen ligt een taak 

weggelegd om de samenwerking tussen docenten te stimuleren door bijvoorbeeld het opzetten van 

online leergemeenschappen. Dit kan zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de 

opleiding. In onderzoek van García-Martínez et al. (2020) wordt gepleit voor online 

leergemeenschappen voor docenten waarbij aandacht kan worden besteed aan zowel cognitieve 

activiteiten als sociaal-emotionele factoren. De betrokkenheid van deze virtuele 

samenwerkingsruimten kan worden bevorderd door het plannen van regelmatige bijeenkomsten, het 

uitwisselen van ervaringen en het trainen van docenten in het gebruik van web 2.0 tools. 

 

 

Cursusgebonden factoren 

 
 

Het cursusontwerp 

Effectief online- of blended onderwijs vereist meer dan het verplaatsen van een face-to-face cursus 

naar een online omgeving (Dorresteijn et al., 2020). Een goed cursusontwerp is essentieel voor online 

en blended onderwijs. In diverse reviewstudies wordt gebruik gemaakt van de ‘community of inquiry’ 

om te komen tot een optimaal cursusontwerp in blended en online leeromgevingen (Muljana & Luo, 

2019; Sun & Chen, 2016; Thomas & Thorpe, 2019). De ‘community of inquiry’ is ontwikkeld door 

Garrison et al. (1999) en stelt de leerervaring centraal waarbij een goed cursusontwerp drie belangrijke 

elementen moet bevatten: cognitive presence, social presence en teacher presence. 

Cognitive presence verwijst naar het betekenisvol leren doormiddel van reflectie en kritisch 

denken en kan bereikt worden door middel van kwalitatief, uitdagend instructiemateriaal en 

authentieke leerervaringen. Uit onderzoek van Yunusa en Umar (2021) blijkt dat de kwaliteit van de 

leerinhoud een cruciale factor is voor de mate van studentbetrokkenheid. Daarnaast blijkt uit 

onderzoek van Kuo en Belland (2016) dat student-inhoud interactie de belangrijkste voorspeller is van 

studenttevredenheid in online omgevingen wat het belang van kwalitatief goed en uitdagend 

instructiemateriaal benadrukt. Verder wordt in twee reviewstudies het belang van scaffolding, het 

geleidelijk opbouwen van de moeilijkheidsgraad en afbouwen van de ondersteuning, onderschreven 

ter voorkoming van het blijven hangen van studenten bij een opdracht (Muljana & Luo, 2019; Sun & 

Chen, 2016). Een ander belangrijk aspect van cognitive presence is het aanbieden van authentieke 

leerervaringen. De aangeboden leeractiviteiten moeten betekenisvol zijn en lijken op levensechte 

situaties (Rodrigues et al., 2019). 
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Social presence heeft te maken met de mate waarin studenten het gevoel hebben dat ze als 

individu meetellen en onderdeel zijn van een groep (Garrison et al., 1999). Door voldoende interacties 

in te bouwen, in te zetten op zowel synchrone als asynchrone communicatie en Web 2.0 tools te 

gebruiken die sociale interactie bevorderen kan de social presence vergroot worden. Interactie tussen 

studenten wordt gezien als de belangrijkste voorwaarde voor social presence. Samenwerking tussen 

studenten is een gemakkelijke manier om student-student interactie te initiëren (Money & Dean, 2019; 

Sun & Chen, 2016). In hun onderzoek naar studentretentie stellen Money en Dean (2019) overigens 

wel dat het implementeren van online groepsopdrachten enkel nut heeft als de voorgang gemonitord 

wordt door de docent. Met name in groepen waar een gebrek aan motivatie heerst kan zonder goede 

monitoring en coaching de effectiviteit van de samenwerking en interactie teniet worden gedaan. 

Synchrone communicatie vergemakkelijkt de real-time communicatie en is daarom beter voor de 

social presence (Gegenfurtner & Ebner, 2019). Desalniettemin dient asynchrone communicatie niet te 

worden uitgesloten omdat synchroon en asynchroon complementair zijn aan elkaar (Sun & Chen, 

2016). Inmiddels zijn er tal van Web 2.0 tools om interacties te initiëren. Denk hierbij aan tools voor 

videoconferenties zoals Microsoft Teams en Zoom maar ook aan tools als Nearpod, Wiki’s, 

Mentimeter, blogs, Padlet en kahoot. 

Tot slot gaat de teaching presence over hoe de cognitive en social presence versterkt worden door 

de rol van de docent. Door middel van een goed cursusontwerp en organisatie, faciliterende 

leeractiviteiten en directe ondersteuning kan hieraan worden voldaan. Een goed cursusontwerp en 

organisatie zorgt ervoor dat de student weet waar alle relevante informatie te vinden is, waar hij 

antwoord op zijn vragen kan krijgen en wanneer zij aanwezigheid en/of feedback van de docent kan 

verwachten (Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019). Om studenten betrokken te houden 

adviseren Muljana en Luo (2019) docenten om met grote regelmaat contact met studenten te 

onderhouden omdat een gebrek aan communicatie de uitval van studenten vergroot. Anders dan bij 

face-to-face onderwijs is het voor docenten in online of blended onderwijs lastig moeilijker om non- 

verbale signalen op te vangen (Thomas & Thorpe, 2019). Hierdoor zijn er mogelijk aanpassingen 

nodig in de onderwijsmethoden zodat de kwaliteit van de interacties behouden blijft. Tot slot verwijst 

directe ondersteuning naar het gegeven dat een docent ‘er moet zijn’ voor zijn studenten. Dit kan 

alleen als de docent zich presenteert als een authentiek persoon die studenten gaandeweg leren kennen 

(Thomas & Thorpe, 2019). Zeker als studenten veel op afstand zijn is het belangrijk om een actieve, 

gepersonaliseerde dialoog aan te gaan om studenten betrokken te houden (Money & Dean, 2019; 

Muljana & Luo, 2019). 

Sorensen en Baylen (2009) hebben zeven principes voor web-based onderwijs geformuleerd die 

zijn afgeleid van de zeven principes voor goed onderwijs van Chickering en Gamson (1987). Deze 

zeven principes kunnen naast het bestaande onderwijs worden gelegd om te kijken of hier al aan wordt 

voldaan: 
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1. Zorg voor interactie tussen student en docent in de online leeromgeving. 

2. Zorg voor samenwerking tussen lerenden. 

3. Actief leren (betekenisvolle leeractiviteiten, voorkennis activeren, feedback en 

reflectie). 

4. Zorg voor snelle feedback en begeleiding zodat lerenden op het juiste spoor blijven 

met het oog op de leerdoelen. 

5. Begeleid studenten bij het beheren van hun tijd in een online leeromgeving. 

6. Communiceer hoge verwachtingen zodat studenten ernaar streven om aan deze 

verwachtingen te kunnen voldoen 

7. Respecteer verschillende manieren van leren en ontwikkel een grote verscheidenheid 

aan instructiestrategieën om tegemoet te komen aan de diversiteit aan studenten. 

 
De community of inquiry is door Fiock (2020) gecombineerd met de zeven principes voor web- 

based onderwijs welke heeft geleid tot een tabel met leeractiviteiten die inzetbaar zijn wanneer je een 

community of inquiry binnen een online cursus wilt gebruiken. Deze tabel is zeer praktisch voor het 

ontwerpen van online onderwijs en te zien in bijlage 1. 

 
Organiseer interacties om de motivatie te verhogen 

Studenten worden in een online omgeving meer blootgesteld aan afleidingen en hebben minder 

overzicht, wat een negatieve weerslag kan hebben op de motivatie (Aarts et al., 2020). Interacties 

kunnen de leerprestaties van studenten alsmede de motivatie verhogen (Kuo & Belland, 2016). Er 

worden drie vormen van interactie onderscheiden: student-student-, student-docent- en student- 

inhoudinteractie. Deze interacties kunnen zowel synchroon (videobellen, chatten) als asynchroon (e- 

mail, Google Drive) plaatsvinden. Verder heeft onderzoek van Borokhovski et al. (2012) aangetoond 

dat interactie tijdens de les het grootste effect heeft op de leerprestatie als deze doelbewust ontworpen 

en geïmplementeerd is. 

De docent betrekt de studenten actief bij de les door vragen te stellen, studenten te vragen om te 

reageren op medestudenten. Ook buiten de lessen om is er de mogelijkheid om interacties in te 

bouwen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsopdrachten in kleine groepen. Bij het ontwerpen van 

samenwerkingstaken (zowel in het fysiek als afstandsonderwijs) zijn vier effectieve elementen te 

onderscheiden: positieve onderlinge afhankelijkheid tussen studenten, individuele 

verantwoordelijkheid, interacties tussen studenten en het geven en ontvangen van uitgebreide uitleg. 

 

 

Docentgebonden factoren 

 
 

Docentrollen bij blended onderwijs 
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Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van een online- of blended 

onderwijsomgeving zullen docenten andere docentrollen op zich moeten nemen (Salmon, 2012; 

Styron, 2010; Thomas & Thorpe, 2019). Door middel van literatuuronderzoek hebben Baran et al. 

(2011) een viertal rollen geïdentificeerd die een docent zou moeten aannemen in een online 

onderwijsomgeving: de facilitator, de instructieontwerper, de manager en bewaker van sociale 

contacten. Als facilitator is de docent zich ervan bewust dat hij niet langer enkel de kennisoverdrager 

is maar een coach die de student faciliteert zodat deze tot leren kan komen. Het ontwerpen van online 

instructiemateriaal om het leren mogelijk te maken is een taak die vaak bij docenten terecht komt. Als 

manager is de docent verantwoordelijk voor de organisatie van de cursusactiviteiten en het omgaan 

met communicatie-uitdagingen. Tot slot heeft de docent een sociale rol waarbij hij zorgdraagt voor 

een veilig leerklimaat en de communicatie met en tussen studenten. 

Om deze rollen te kunnen aannemen zullen docenten nieuwe kennis en vaardigheden moeten 

aanleren. Voor online-onderwijs hebben docenten goede interpersoonlijke vaardigheden nodig, en 

dienen zij toegankelijk en beschikbaar te zijn (Thomas & Thorpe, 2019). Daarnaast hebben docenten 

sterke organisatorische vaardigheden nodig, het is bij online-onderwijs nog meer van belang om van 

tevoren goed na te denken over de structuur, planning en organisatie van het onderwijs (Sun & Chen, 

2016). Tot slot is het van groot belang om vaardig te zijn met de gebruikte technologieën en web 2.0 

tools zodat zij deze effectief kunnen inzetten en studenten kunnen helpen wanneer zij problemen 

ondervinden (Dorresteijn et al., 2020). 

 
Studentgebonden factoren 

Zelfregulatievaardigheden van studenten 

Zelfregulerend leren houdt in dat studenten eigenaarschap nemen over hun leerproces en 

zelfstandig bezig zijn met de leerstof. Onderzoek laat zien dat studenten met veel 

zelfregulatievaardigheden, zoals het kunnen indelen van de eigen tijd, een diepere vorm van leren 

bereiken en beter presteren (Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019). Hoewel zelfregulatie ook 

van belang is bij traditioneel onderwijs, is het nog relevanter voor afstandsonderwijs omdat studenten 

meer op zichzelf zijn aangewezen doordat zij minder sturing van docenten ontvangen en minder 

interactie met medestudenten hebben. In een meta-analyse van Broadbent en Poon (2015) is 

aangetoond dat zelfregulerende vaardigheden als time-management, kritisch denken, metacognitie, en 

peer-leren een positieve invloed hebben op leeruitkomsten. Met name peer-leren bleek effectief bij 

afstandsonderwijs waarbij geen docent aanwezig is (Broadbent & Poon, 2015). 

De opleiding heeft een rol in het verbeteren van de zelfregulerende vaardigheden van studenten. 

Dit kan de opleiding bewerkstelligen door hier extra aandacht aan te besteden in de vorm van 

cursussen op het gebied van reflecteren, studeerstrategieën en time-management. 

 
Digitale geletterdheid van studenten 
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Veel van de mbo-studenten zijn opgegroeid in een wereld waarin digitale middelen zoals 

smartphones en laptops altijd binnen handbereik zijn. Echter, betekent dit niet dat het ook goed gesteld 

is met de digitale geletterdheid van deze studenten. Digitale geletterdheid is het geheel van ICT- 

basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking (SLO, 2021). In 

een blended onderwijsomgeving dienen studenten te beschikken over digitale vaardigheden om 

effectief te kunnen werken met de gebruikte technologieën en Web 2.0 tools (Delnoij et al., 2020; 

Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019). Tevens heeft het eigen vertrouwen van de student 

omtrent het kunnen gebruiken van en interacteren in een online leeromgeving invloed op de 

leerprestaties en studenttevredenheid (Money & Dean, 2019; Yunusa & Umar, 2021). 

De opleiding heeft een taak in het bijbrengen van ICT-basisvaardigheden, dit kan bereikt worden 

door het aanbieden van extra lessen waarmee studenten hun ICT-vaardigheden kunnen verbeteren en 

waarbij geoefend wordt met de specifieke technologieën en Web 2.0 tools. Verder is aan te raden om 

binnen een onderwijsinstelling of opleiding afspraken te maken over welke technologieën en tools er 

gebruikt worden. Op deze manier raken studenten vertrouwd met de gebruikte tools en hoeven zij niet 

steeds aan nieuwe technologieën en Web 2.0 tools te wennen. Ook extra handleidingen en 

toegankelijke technische ondersteuning zijn van belang, zodat de student bij problemen snel geholpen 

kan worden en dit niet het leren belemmerd. Tot slot moet een docent beschikbaar blijven voor 

eventuele vragen. 

 
Motivatie van studenten 

De effectiviteit van online en blended leren kan worden beïnvloed door de motivatie van de 

student ten opzichte van online leren in het algemeen of meer specifiek ten opzichte van een opleiding, 

docent of medestudenten (Lee & Choi, 2011). Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat de motivatie 

van invloed is op de leerprestaties en studenttevredenheid (Delnoij et al., 2020; Lee & Choi, 2011; 

Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019; Rodrigues et al., 2019). In een online omgeving worden 

meer blootgesteld aan afleidingen en hebben zij minder overzicht, wat een negatieve weerslag kan 

hebben op de motivatie (Aarts et al., 2020). Het is dus van groot belang om studenten in online of 

blended onderwijsomgevingen gemotiveerd te houden. Om de motivatie te verhogen is het belangrijk 

dat de docent betekenis geeft aan het leren en gemaakte keuzes onderbouwd zodat studenten het als 

nuttig ervaren (Rodrigues et al., 2019). Een andere manier om de motivatie te verhogen is het 

inbouwen van voldoende interacties zodat studenten het gevoel hebben onderdeel van een groep te 

zijn (Kuo & Belland, 2016). Tot slot heeft de mate waarin de student vertrouwen heeft in de eigen 

capaciteit invloed op de studenttevredenheid, leerprestaties en motivatie (Muljana & Luo, 2019; 

Yunusa & Umar, 2021). Het is dan ook een taak van de docent om hierop in te spelen door passende 

leeractiviteiten op het juiste niveau aan te bieden en de student te voorzien in constructieve feedback 

(Vo et al., 2017). 
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Bijlagen 

 
 

Bijlage 1. Tabel met leeractiviteiten zeven principes van goed onderwijs en CoI 
 

 

 
 

Zeven 

principes 

voor goed 

onderwijs 

in een 

online 

omgeving 

CoI 

raamwer 

k 

Leeractiviteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Student 

– docent 

contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

presence 

o Maak een "Meet Your Classmates" onderdeel van je cursus waarin jij en studenten 
zich aan elkaar voorstellen (Richardson et al., 2009) 

o Ontwikkel initiële cursusactiviteiten (bijv. ijsbrekers) om de ontwikkeling van snel 
vertrouwen aan te moedigen (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009). 

o Moedig studenten aan om ervaringen en overtuigingen te delen in online discussies 
(Richardson et al., 2009). 

o Moedig plaatsvervangende interactie aan en ondersteun deze (Richardson et al., 
2009). 

o Gebruik korte video's van jezelf om de cursus en bepaalde onderwerpen te 
introduceren (Seckman, 2018). 

o Overweeg realtime communicatie op te nemen met behulp van applicaties zoals chat, 
collaborative whiteboards, interactieve video, tekst, of virtuele messaging 
(Lowenthal & Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009; Seckman, 2018). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Richardson et al., 2009). 

o Werk binnen teams, maar wissel de rollen onder studenten af (Richardson et al., 
2009). 

o Laat studenten expliciet kennismaken met het belang van student-tot-student 
interactie (Stewart, 2017). 

o Hanteer waar mogelijk cursusgroottes met een kleinere student-instructeur ratio 
(Rovai, 2000) 

o Overweeg het uitvoeren van één-op-één coaching en mentoring; online 
cursusoriëntaties (Lowenthal & Dunlap, 2018; Rovai, 2000). 

o Houd toegewijde discussie voor cursusintroducties om te helpen een gevoel van 
gemeenschap op te bouwen (Rovai, 2000). 

o Bied mogelijkheden voor student- en docentprofielen binnen het 
leermanagementsysteem (Lowenthal & Parscal, 2008) 

o Integreer audio en video binnen de cursusinhoud (Lowenthal & Parscal, 2008; 
Seckman, 2018). 

o Deel persoonlijke verhalen, professionele ervaringen, en gebruik emoticons 
(Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Spreek studenten bij naam aan (Lowenthal & Parscal, 2008). 
o Maak veel menselijke connecties vroeg in de cursus om ervoor te zorgen dat alle 

studenten zich op hun gemak voelen om met jou en elkaar te communiceren (Dunlap 
& Lowenthal, 2018). 
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Cogni 

tive 

presence 

o Content en proces scaffolds gebruiken om gewenst gedrag te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Reflecteren op interacties tussen studenten en docenten (Redmond, 2014). 

 

 

 

 

 

 
 

Teach 

ing 

presence 

o Zorg voor frequente mogelijkheden voor zowel publieke als privé-interacties met 
leerlingen (Richardson et al., 2009). 

o Ontwerp diverse activiteiten die elke week moeten worden voltooid (Richardson et 
al., 2009). 

o Laat studenten expliciet kennismaken met het belang van interactie van student tot 
student (Stewart, 2017). 

o Bereid je voor op het tijdig retourneren van opdrachten en een snelle reactie op 
studenten in e-mail, chat, of discussie (Watson et al., 2017). 

o Wees actief in discussieborden; wees je er echter van bewust dat het te snel posten 
van ideeën van docenten de discussie tussen studenten kan stoppen (Watson et al., 
2017). 

o Heb waar mogelijk cursusgroottes met een kleinere student-instructeur ratio (Rovai, 
2000). 

o Beperk de klassengrootte (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Beantwoord e-mail snel (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Toon je karakter; persoonlijkheid is een goede zaak (Dunlap & Lowenthal, 2018). 
o Heb een gevoel voor humor en deel dit indien en wanneer gepast (Dunlap & 

Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen 

werking 

tussen 

studenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Social 

presence 

o Ontwikkel initiële cursusactiviteiten (bijv. ijsbrekers) om de ontwikkeling van snel 
vertrouwen aan te moedigen (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Moedig studenten aan om ervaringen en overtuigingen te delen in online discussies; 
laat meerdere perspectieven zien (Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 
2016). 

o Maak deelname aan discussie een belangrijk onderdeel van de cursuscijfers 
(Richardson et al., 2009). 

o Eis van deelnemers aan discussies dat ze reageren op de postings van hun 
klasgenoten en/of reageren op alle reacties op hun eigen postings (Richardson et al., 
2009). 

o Laat leerlingen optreden als experts (bijv. een discussie leiden; Richardson et al., 
2009). 

o Moedig plaatsvervangende interactie aan en ondersteun ze (Richardson et al., 2009). 
o Gebruik trackingmechanismen om zowel het lezen als het reageren op berichten te 

belonen (Richardson et al., 2009). 
o Ontwerp gemeenschapsopbouwende activiteiten; laat studenten generieke groepen 

hernoemen voor personalisatie (Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Ontwerp collaboratieve activiteiten-probleemoplossende taken, projecten, kleine 
groepsdiscussies (Richardson et al., 2009). 

o Overweeg real time communicatie op te nemen met behulp van applicaties zoals chat, 
collaborative whiteboards, interactieve video, tekst of virtuele messaging (Lowenthal 
& Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009; Seckman, 2018). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Werk binnen teams, maar wissel van rol onder studenten (Richardson et al., 2009). 

o Leg studenten expliciet uit hoe belangrijk interactie tussen studenten is, zodat ze de 
perspectieven van klasgenoten als waardevol kunnen zien (Stewart, 2017). 



Richtlijnen voor het ontwerp en de uitvoering van effectief blended onderwijs voor volwassen studenten in het mbo 

61 

 

 

 

  o Creëer ruimtes waar studenten met elkaar kunnen communiceren (klas e-mail, 
student discussie tab, virtueel sociaal café, etc.; Peacock & Cowan, 2016; Stewart, 
2017). 

o Gebruik groepsdiscussie, groepsbrainstormsessies en journaling/blogging om 
reflectieve observatie aan te moedigen (Dunlap et al., 2016). 

o Creëer een geschikt sociaal klimaat voor in-group en cross-group communicatie dat 
bijdraagt aan het cultiveren van leerervaringen (Stephens & Roberts, 2016; Szeto, 
2015). 

 

 

 

 

 

 

Cogni 

tive 

presence 

o Stimuleer experimenteren, divergent denken en meerdere perspectieven in online 
discussies door provocatieve, open vragen (Richardson et al., 2009). 

o Modelleer, ondersteun en moedig verschillende standpunten aan in online discussies 
(Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik peer review van discussie postings om reacties vorm te geven (Richardson et 
al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Sta ruimtes toe (discussies, blogs, wiki's, virtueel café en journaals) waar studenten 
het intellectuele eigendom van andere studenten kunnen horen (hun eigen ideeën; 
Peacock & Cowan, 2016; Stewart, 2017). 

o Geef de meningen en opmerkingen van studenten in gesprekken (matching students 
with similar ideas; Stewart, 2017). 

o Gebruik groepsdiscussie, groepsbrainstormsessies en journaling/blogging om 
reflectieve observatie te stimuleren (Dunlap et al., 2016). 

o Construeer een formatief beoordelingsschema voor peer-ondersteund leren dat zowel 
de leerervaringen van de student als de onderwijservaringen van de docent verbetert 
(Szeto, 2015). 

o Bied mogelijkheden voor hogere orde leren en ervaringsleren om studenten te 
betrekken (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Reflecteer op groepswerk of peer-ondersteunde leerervaringen (Redmond, 2014). 

 

 

 

 

 
Teach 

ing 

presence 

o Niet te aanwezig te zijn in online discussies, maar de interactie tussen studenten te 
faciliteren (Richardson et al., 2009). 

o Pas principes van samenwerkend leren toe om discussies in kleine groepen en 
samenwerkingsprojecten te ondersteunen (Richardson et al., 2009). 

o Wees actief in discussieborden; wees je er echter van bewust dat het te snel plaatsen 
van ideeën van docenten de discussie tussen studenten kan stoppen (Watson et al., 
2017). 

o Creëer een geschikt sociaal klimaat voor in-group en cross-group communicatie dat 
bijdraagt aan het cultiveren van leerervaringen (Stephens & Roberts, 2016; Szeto, 
2015). 

o Structureer samenwerkende leeractiviteiten (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Gebruik groepswerkstrategieën (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Draag bij aan discussieforum gedurende de week (Lowenthal & Parscal, 2008). 
o Gebruik collaboratieve groepsprojecten om studenten te laten werken aan 

onderwerpen van hun eigen keuze die nog steeds voldoen aan de leerdoelen van de 
cursus (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

 

 

 

Actief 

leren 

 

 

 

Social 

presence 

o Maak deelname aan discussies een belangrijk onderdeel van de cijfers voor de cursus 
(Richardson et al., 2009). 

o Eis van deelnemers aan discussies dat ze reageren op postings van hun klasgenoten 
en/of reageren op alle reacties op hun eigen postings (Richardson et al., 2009). 

o Maak leerlingen verantwoordelijk voor het onderhouden van discussiethema's 
(Richardson et al., 2009). 

o Laat leerlingen discussiethema's samenvatten (Richardson et al., 2009). 
o Laat leerlingen optreden als experts (bv. een discussie leiden; Richardson et al., 

2009). 

o Eis van leerlingen dat ze materiaal uit de discussies verwerken in hun opdrachten 

(Richardson et al., 2009). 
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  o Gebruik trackingmechanismen om zowel het lezen als het reageren op berichten te 
belonen (Richardson et al., 2009). 

o Maak een dagboek of andere interactie met uw leerlingen op een individuele en 
persoonlijke basis (Richardson et al., 2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, vooral sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Integreer audio en video binnen de cursusinhoud (Lowenthal & Parscal, 2008; 
Seckman, 2018). 

o Laat studenten videoreacties plaatsen, gebruik apps zoals screencasting (Dunlap & 

Lowenthal, 2018; Seckman, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cogni 

tive 

presence 

o Identificeer de grote ideeën die studenten uit je cursus moeten halen en ontwikkel 
belangrijke cursusactiviteiten rond de beoordeling daarvan (Richardson et al., 2009). 

o Identificeer belangrijke kennis, vaardigheden en attitudes die studenten zouden 
moeten leren en ontwikkel aanvullende cursusactiviteiten rond de beoordeling 
daarvan (Richardson et al., 2009). 

o Zorg voor meerdere representaties van de kennis die je wilt dat studenten leren en 
meerdere activiteiten om gewenste vaardigheden te oefenen (Richardson et al., 
2009). 

o Stimuleer experimenteren, divergent denken en meerdere perspectieven in online 
discussies door provocatieve, open vragen (Richardson et al., 2009; Stephens & 
Roberts, 2016). 

o Eis discussiesamenvattingen die stappen in het kenniscreatieproces identificeren 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik peer review van discussie postings om reacties vorm te geven (Richardson et 
al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik online discussie- en schrijfactiviteiten om conceptueel leren en divergent 
denken te ondersteunen (Richardson et al., 2009). 

o Gebruik zelftesten, oefenopdrachten, simulaties en andere interactieve activiteiten om 
de ontwikkeling van vaardigheden en convergent denken te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Ontwikkel beoordelingscriteria voor discussies en cursusactiviteiten die gewenst 
cognitief gedrag belonen (Richardson et al., 2009). 

o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 
en feedback die kunnen worden gedeeld tussen cursussen en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Ontwikkelen van discussies over het intellectueel eigendom van studenten (hun eigen 
ideeën; Stewart, 2017). 

o Ruimtes (discussies, blogs, wiki's, virtueel café en journaals) toestaan waar studenten 
het intellectuele eigendom van andere studenten (hun eigen ideeën; Peacock & 
Cowan, 2016; Stewart, 2017) kunnen horen. 

o Betrek studenten met video, case studies, labs, verhalen, simulaties, en games 
(Dunlap et al., 2016). 

o Zorg voor video/audio lezingen, laat studenten lezingen voltooien, position papers 
schrijven, en modelbouw (Dunlap et al., 2016; Seckman, 2018). 

o Bied studenten mogelijkheden waar ze projecten en simulaties kunnen voltooien, zich 
bezig kunnen houden met service learning en veldwerk (Dunlap et al., 2016). 

o Ontwikkel door studenten of docenten geleide discussiegroepen, debatten, projecten 
en samenwerkende leergroepen (Rovai, 2000). 

o Modelleer hoger-orde denken door regelmatig vragen te stellen die de kennis van 
studenten peilen (Rovai, 2000). 

o Ontwikkel open discussievragen over kritisch denken (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Integreer reflectieve activiteiten (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Laat studenten materialen maken en plaatsen, bronnen zoeken en plaatsen (Dunlap & 
Lowenthal, 2018). 



Richtlijnen voor het ontwerp en de uitvoering van effectief blended onderwijs voor volwassen studenten in het mbo 

63 

 

 

 

 Teach 

ing 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussies (Richardson et al., 2009). 

o Wees niet te veel "aanwezig" in online discussies, maar faciliteer de interactie tussen 
studenten (Richardson et al., 2009). 

o Pas principes van samenwerkend leren toe om discussies in kleine groepen en 
samenwerkingsprojecten te ondersteunen (Richardson et al., 2009). 

o Vermeld duidelijk de doelstellingen en verwachtingen van de cursus (Richardson et 
al., 2009). 

o Zorg voor een gedetailleerd schema van de cursus, inclusief de deadlines voor alle 
opdrachten (Richardson et al., 2009). 

o Geef duidelijke beoordelingsrichtlijnen, inclusief rubrics voor complexe opdrachten 
(Richardson et al., 2009). 

o Leg studenten duidelijk uit dat cursusdeelname niet alleen een vereiste is, maar ook 
een onderdeel van de cursus dat beoordeeld wordt (Rovai, 2000). 

o Gebruik continue en authentieke beoordelingsstrategieën (Lowenthal & Parscal, 
2008). 

o Creëer mogelijkheden voor studenten om hun problemen op te lossen (Dunlap & 

Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feedba 

ck 

Social 

presence 

o Gebruik audio/video om feedback op opdrachten in te bouwen (Lowenthal & Dunlap, 
2018; Richardson et al., 2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, etc. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Gepersonaliseerde feedback; één-op-één e-mails (Lowenthal & Dunlap, 2018). 
o Walk-through of how-to screencasts/video's met betrekking tot specifieke feedback 

(Lowenthal & Dunlap, 2018). 

o Gebruik van telefoongesprekken (Lowenthal & Dunlap, 2018). 
o Gebruik peer review voor relatieopbouw (Lowenthal & Dunlap, 2018). 

Cogni 

tive 

presence 

o Gebruik peer review van discussieposts om reacties vorm te geven (Richardson et al., 
2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Ontwikkel beoordelingsschema's voor discussies en cursusactiviteiten die gewenst 
cognitief gedrag belonen (Richardson et al., 2009). 

o Bied frequente mogelijkheden voor toetsing en feedback (Richardson et al., 2009). 

o Automatiseer toetsing en feedback waar mogelijk (Richardson et al., 2009). 
o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 

en feedback, die gedeeld kunnen worden tussen vakken en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Gebruik peer evaluaties in de vorm van feedback (Rovai, 2000; Stephens & Roberts, 
2016). 

o Construeer een formatief beoordelingsschema voor peer-ondersteund leren dat zowel 
de leerervaring van de student als de onderwijservaring van de docent verbetert 
(Stephens & Roberts, 2016; Szeto, 2015). 

o Geef tijdig relevante individuele en groepsfeedback; feedback is essentieel, en wees 

specifiek in je feedback (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

Teach 

ing 

presence 

o Zorg voor frequente mogelijkheden voor zowel publieke als privé-interacties met 
studenten (Richardson et al., 2009). 

o Geef studenten tijdige en ondersteunende feedback, gepersonaliseerde feedback, één- 
op-één e-mails (Lowenthal & Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009). 

o Ontwerp gevarieerde, beoordeelde activiteiten die elke week moeten worden voltooid 
(Richardson et al., 2009). 

o Bereid het tijdig inleveren van opdrachten voor en reageer snel op studenten in e- 
mail, chat, of discussie (Watson et al., 2017). 

o Geef constructieve en tijdige feedback aan studenten (Watson et al., 2017). 
o Geef feedback, zelfs als feedback bestaat uit een eenvoudige bevestiging dat het werk 
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  is ontvangen (Rovai, 2000). 
o Geef onmiddellijk feedback; stel tijdig vragen; deel afgewerkte leerartefacten tussen 

groepen studenten (Szeto, 2015). 
o Gebruik continue en authentieke beoordelingsstrategieën (Lowenthal & Parscal, 

2008). 

o Stuur voortgangsrapportages over deelname en kwaliteit van postings (Lowenthal & 
Parscal, 2008). 

o Grade frequent; elke week of vaker (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Zorg ervoor dat feedback duidelijk en expliciet is, en mogelijkheden bevat om vragen 
te stellen voor duidelijkheid (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Time 

on task 

Social 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussies (Richardson et al., 2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, in het bijzonder 
sociale software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 
2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik in plaats van een op tekst gebaseerde aankondiging een video walk through 
(Dunlap & Lowenthal, 2018; Seckman, 2018). 

o Zorg voor online oriëntatie op de cursus, cursus video walk through (Lowenthal & 

Dunlap, 2018). 

Cogni 

tive 

presence 

o Identificeer belangrijke kennis, vaardigheden en attitudes die studenten moeten leren 
en ontwikkel aanvullende cursusactiviteiten rond de beoordeling daarvan 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik zelftesten, oefenopdrachten, simulaties en andere interactieve activiteiten om 
de ontwikkeling van vaardigheden en convergent denken te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Vermijd overbodige video en audio, voeg geen overbodige tekst toe op het scherm 
(Richardson et al., 2009). 

o Begin presentaties met beschrijvingen van onderdelen en organisatie (Richardson et 
al., 2009). 

o Laat lerenden het tempo van de presentaties bepalen (Richardson et al., 2009). 

Teach 

ing 

presence 

o Cursussen ontwerpen en beoordelen op duidelijkheid en consistentie (Richardson et 
al., 2009). 

o Zorg ervoor dat de cursussen goed georganiseerd zijn en dat de organisatie duidelijk 
is voor de studenten en gemakkelijk te navigeren; online cursusoriëntatie (Lowenthal 
& Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009). 

o Zorg voor voorgestelde deadlines voor eerste postings die betrokkenheid halverwege 
de week bevorderen, in tegenstelling tot postings die alleen in het weekend 
plaatsvinden (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Beantwoord e-mail snel (Lowenthal & Parscal, 2008). 
o Stuur voortgangsrapporten over deelname en kwaliteit van de berichten (Lowenthal 

& Parscal, 2008). 
o Beschik over effectieve beoordelingsinstrumenten/trucs zodat studenten weten hoe ze 

beoordeeld worden (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Breng alle cursusvereisten van tevoren in kaart, zodat jij en je studenten de werklast 
aan het begin van de cursus kunnen plannen (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Zorg ervoor dat je studenten niet kunnen verdwalen - zorg ervoor dat ze weten wat je 
verwachtingen zijn, wat ze moeten doen, wanneer het gedaan moet zijn en wat je 
verwachtingen zijn voor de cursus (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Structureer online leermiddelen zodat materialen één klik verwijderd zijn (Dunlap & 

Lowenthal, 2018). 

Comm 

uniceer 

Social 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussiëren (Richardson et al., 2009). 

o Leg studenten expliciet uit hoe belangrijk interactie tussen studenten is, zodat ze de 

perspectieven van klasgenoten als waardevol kunnen zien (Stewart, 2017). 
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hoge 

verwachtin 

gen 

 o Creëer ruimtes waar studenten met elkaar kunnen communiceren (klas e-mail, 
student discussie tab, etc.; Stewart, 2017). 

o Plaats introducties en verwachtingen document voordat studenten toegang krijgen tot 

de cursus (Lowenthal & Parscal, 2008). 

 

 

 

 
Cogni 

tive 

presence 

o Identificeer de grote ideeën die je wilt dat studenten meenemen uit je cursus en 
ontwikkel belangrijke cursusactiviteiten rond de beoordeling daarvan (Richardson et 
al., 2009). 

o Modelleer, ondersteun en moedig verschillende standpunten aan in online discussies 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik content en processcaffolds om discourse gedrag te ondersteunen (Richardson 
et al., 2009). 

o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 
en feedback die kunnen worden gedeeld tussen cursussen en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Modelleer en bied gestructureerde begeleiding; bied voorbeelden van projecten aan 
voor voorbeelden (Watson et al., 2017). 

o Modelleer hoger-orde denken door regelmatig vragen te stellen die de kennis van 

studenten peilen (Rovai, 2000). 

 

 

 

 
 

Teach 

ing 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussies (Richardson et al., 2009). 

o Geef studenten expliciete en redundante instructies voor alle cursusactiviteiten 
(Richardson et al., 2009). 

o Maak doelen duidelijk (Richardson et al., 2009). 
o Zorg voor duidelijke beoordelingsrichtlijnen, inclusief rubrics voor complexe 

opdrachten (Richardson et al., 2009). 

o Zorg voor meningen en opmerkingen van studenten in gesprekken (matching students 
with similar ideas; Stewart, 2017). 

o Zorg voor beschikbaarheid van de docent, zodat studenten op de hoogte zijn van de 
reactietijd van de docent (Watson et al., 2017). 

o Wees concreet en expliciet met instructies voor alle activiteiten, opdrachten, en 
projecten (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Maak alles expliciet: zeg meer dan je denkt te moeten zeggen (Dunlap & Lowenthal, 

2018). 

 

 

 

 

 

Respect 

eer 

verschillen 

de    

manieren 

van leren 

 

 

 

Social 

presence 

o Stel regels van etiquette op voor je cursus (Richardson et al., 2009; Stephens & 
Roberts, 2016). 

o Moedig studenten aan om ervaringen en overtuigingen te delen in online discussies; 
sta meerdere perspectieven toe (Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Laat studenten fungeren als experts (bijv. een discussie leiden; Richardson et al., 
2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik groepsdiscussies, brainstormsessies in groepen en journaling/blogging om 

reflectieve observatie aan te moedigen (Dunlap et al., 2016). 

 

 

Cogni 

tive 

presence 

o Zorg voor meerdere representaties van de kennis die je wilt dat leerlingen leren en 
meerdere activiteiten om gewenste vaardigheden te oefenen (Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Stimuleer experimenteren, divergent denken en meerdere perspectieven in online 
discussie door provocatieve, open vragen, authentieke producten (Richardson et al., 
2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Modelleer, ondersteun en moedig uiteenlopende standpunten aan in online discussies 
(Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik zelftesten, oefenopdrachten, simulaties, en andere interactieve activiteiten 

om de ontwikkeling van vaardigheden en convergent denken te ondersteunen 
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  (Richardson et al., 2009). 
o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 

en feedback die kunnen worden gedeeld tussen cursussen en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Presenteer woorden in gesproken vorm, gebruik woorden en beelden tegelijkertijd 
om concepten uit te leggen (Richardson et al., 2009). 

o Gebruik groepsdiscussie, groepsbrainstormsessies en journaling/blogging om 
reflectieve observatie aan te moedigen (Dunlap et al., 2016). 

o Betrek studenten met video, case studies, labs, verhalen, simulaties en games (Dunlap 
et al., 2016). 

o Ontwikkel door studenten of docenten geleide discussiegroepen, debatten, projecten, 
en samenwerkende leergroepen (Rovai, 2000). 

o Overweeg samenwerkend werk waarbij studenten alternatieve standpunten met elkaar 

kunnen delen (Rovai, 2000). 

 
Teach 

ing 

presence 

o Zorg voor frequente mogelijkheden voor zowel publieke als private interacties met 
studenten (Richardson et al., 2009). 

o Ontwerp cursussen voor keuze, flexibiliteit en controle van de leerling (Richardson et 
al., 2009). 

o Ontwerp leerervaringen die inspelen op alle leervoorkeuren/stijlen; authentieke 
producten (Dunlap & Lowenthal, 2018; Stephens & Roberts, 2016). 

o Houd rekening met culturele verschillen (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

Bijlage 6: Theoretische onderbouwing bij versie 2 

 

 

Theoretische onderbouwing 

 

Instellingsgebonden factoren 

 
 

Visie op blended onderwijs 

Een onderwijsinstelling bestaat vaak uit diverse opleidingen, teams en locaties. Om ervoor te 

borgen dat de organisatie opereert vanuit eenzelfde gedachte en identiteit is een visie nodig. De visie 

beschrijft hetgeen de onderwijsinstelling voor ogen heeft en waar zij voor staan. De visie kan voor de 

onderwijsinstelling als geheel maar ook op deelgebieden geformuleerd worden(bijvoorbeeld visie op 

leren, onderwijs, examinering, didactiek en blended leren). Vanuit de visie maakt een 

onderwijsinstelling keuzes over doelen, inhouden en worden strategische plannen ontwikkeld om 

hieraan uitvoering te geven. 

 
Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 

Een duurzame technologische infrastructuur is essentieel bij online- of blended onderwijs. De 

technologische infrastructuur die voor studenten en docenten beschikbaar kan het leren bevorderen of 

belemmeren (Regmi & Jones, 2020). De technologische infrastructuur bestaat uit systemen om het 
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leren te laten plaatsvinden, leren te monitoren en de administratie bij te houden. Web 2.0 tools maken 

het leren mogelijk door zowel interacties met de inhoud als menselijke interacties over de inhoud te 

faciliteren (Ham & Schnabel, 2011; Seely Brown & Adler, 2008). Literatuuronderzoek van Liu et al. 

(2020) naar de adoptie van leertechnologieën suggereert dat leertechnologieën eerder geaccepteerd 

worden door docenten als zij geloven dat het studenten in staat stelt nieuwe vaardigheden te leren, 

voorbereidt op toekomstige carrières of samenwerking aanmoedigt. Een gebrek aan technologische 

basisvaardigheden en daardoor angst om te falen wordt in diezelfde literatuurstudie gezien als barrière 

voor adoptie (Liu et al., 2020). De onderwijsinstelling heeft als taak om het leren te faciliteren en te 

voorzien in een duurzame infrastructuur. De onderwijsinstelling zal daarbij niet enkel moeten 

investeren in systemen maar ook in trainingen voor medewerkers zodat zij overtuigd zijn van de 

voordelen van de leertechnologie en vertrouwen hebben in het kunnen gebruiken ervan. 

 
Professionalisering van docenten 

Docenten en hun didactisch handelen zijn een van de belangrijkste voorspellers van studiesucces 

in een online omgeving (Long et al., 2014). Daarom is het van groot belang om docenten te 

ondersteunen en te professionaliseren op het gebied van online en blended onderwijs. Het 

professionaliseren van docenten behoort tot een van de meest effectieve interventies in het onderwijs 

met zowel korte- als langetermijneffecten. De onderwijsinstelling moet zorg dragen voor een 

interessant en relevant cursusaanbod op het gebied van instructieontwerp, online leerstrategieën en 

technologiegebruik (Muljana & Luo, 2019; Sun & Chen, 2016; Thomas & Thorpe, 2019). Om het 

leren van studenten te ondersteunen is het voor docenten cruciaal om in inzicht te hebben in hoe 

studenten online leren en wat daarin hun behoeften zijn. Het aanbieden van trainingen die gericht zijn 

op het identificeren van behoeften van online studenten en hoe op deze uiteenlopende behoeften kan 

worden ingespeeld is aan te raden (Muljana & Luo, 2019). 

 

 
Stimuleren van samenwerking tussen docenten 

Samenwerking tussen docenten is belangrijk, het zorgt ervoor dat zij hun onderwijspraktijk 

verbeteren alsmede vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en elkaar, wat hun professionele prestaties ten 

goede komt (García-Martínez et al., 2020). Doordat docenten elkaar bij online-onderwijs niet of 

nauwelijks fysiek ontmoeten en terughoudend zijn om aan te sluiten bij online- 

samenwerkingsinitiatieven wordt er minder samengewerkt. Voor onderwijsinstellingen ligt een taak 

weggelegd om de samenwerking tussen docenten te stimuleren door bijvoorbeeld het opzetten van 

online leergemeenschappen. Dit kan zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de 

opleiding. In onderzoek van García-Martínez et al. (2020) wordt gepleit voor online 

leergemeenschappen voor docenten waarbij aandacht kan worden besteed aan zowel cognitieve 

activiteiten als sociaal-emotionele factoren. De betrokkenheid van deze virtuele 
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samenwerkingsruimten kan worden bevorderd door het plannen van regelmatige bijeenkomsten, het 

uitwisselen van ervaringen en het trainen van docenten in het gebruik van web 2.0 tools. 

 

 

Cursusgebonden factoren 

 
 

Constructive Alignment als basis 

Het principe van constructive alignment stelt dat leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing op elkaar 

afgestemd dienen te zijn (Biggs & Tang, 2011). Als je onderwijs gaat ontwerpen volgens het principe 

van constructive alignment dan worden een aantal stappen doorlopen. Eerst worden de leerdoelen 

opgesteld op het gewenste type en eindniveau. Hierbij kan de taxonomie van Bloom (1956) gebruikt 

worden. Deze gaat uit van ‘lagere orde vaardigheden’ en ‘hogere orde vaardigheden’ en bestaan uit 

zes niveaus die dienen om onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waarop een 

beroep wordt gedaan. Hierna wordt de toetsing ontworpen die aansluit bij de gestelde leerdoelen. De 

laatste stap is het ontwerpen van leeractiviteiten die een student moet doorlopen om het gewenste 

eindniveau, geformuleerd in de leerdoelen, te kunnen behalen. 

De leeractiviteiten die ontworpen worden dienen aan te sluiten op de leerdoelen en rekening te 

houden met het betreffende niveau in de taxonomie. Bij het ontwerpen van de leeractiviteiten worden 

vervolgens acties en producten gedefinieerd die bijdragen aan het doelgericht werken aan bepaalde 

vaardigheden en/of leerdoelen. Vervolgens is het belangrijk om keuzes te maken op het gebied van 

leeromgeving, communicatie en leerproces (Fransen, 2015). Bij keuzes ten aanzien van de 

leeromgeving dient nagedacht te worden over de plaats waar de leerinhoud wordt aangeboden, dat kan 

fysiek in de onderwijsinstelling, digitaal of in de (beroeps)praktijk. Ook over het moment van 

communicatie moet worden nagedacht, zo kun je leerinhouden synchroon en asynchroon aanbieden. 

Tot slot kijk je binnen de bepaal je hoe de student binnen ze gekozen leeromgeving leert, door 

individuele zelfstudie, leren via experts of samenwerkend leren. 

 
Het community of inquiry model 

Effectief online- of blended onderwijs vereist meer dan het verplaatsen van een face-to-face cursus 

naar een online omgeving (Dorresteijn et al., 2020). Een goed cursusontwerp is essentieel voor online 

en blended onderwijs. In diverse reviewstudies wordt gebruik gemaakt van de ‘community of inquiry’ 

om te komen tot een optimaal cursusontwerp in blended en online leeromgevingen (Muljana & Luo, 

2019; Sun & Chen, 2016; Thomas & Thorpe, 2019). De ‘community of inquiry’ is ontwikkeld door 

Garrison et al. (1999) en stelt de leerervaring centraal waarbij een goed cursusontwerp drie belangrijke 

elementen moet bevatten: cognitive presence, social presence en teacher presence. 

Cognitive presence verwijst naar het betekenisvol leren doormiddel van reflectie en kritisch 

denken en kan bereikt worden door middel van kwalitatief, uitdagend instructiemateriaal en 
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authentieke leerervaringen. Uit onderzoek van Yunusa en Umar (2021) blijkt dat de kwaliteit van de 

leerinhoud een cruciale factor is voor de mate van studentbetrokkenheid. Daarnaast blijkt uit 

onderzoek van Kuo en Belland (2016) dat student-inhoud interactie de belangrijkste voorspeller is van 

studenttevredenheid in online omgevingen wat het belang van kwalitatief goed en uitdagend 

instructiemateriaal benadrukt. Verder wordt in twee reviewstudies het belang van scaffolding, het 

geleidelijk opbouwen van de moeilijkheidsgraad en afbouwen van de ondersteuning, onderschreven 

ter voorkoming van het blijven hangen van studenten bij een opdracht (Muljana & Luo, 2019; Sun & 

Chen, 2016). Een ander belangrijk aspect van cognitive presence is het aanbieden van authentieke 

leerervaringen. De aangeboden leeractiviteiten moeten betekenisvol zijn en lijken op levensechte 

situaties (Rodrigues et al., 2019). 

Social presence heeft te maken met de mate waarin studenten het gevoel hebben dat ze als 

individu meetellen en onderdeel zijn van een groep (Garrison et al., 1999). Door voldoende interacties 

in te bouwen, in te zetten op zowel synchrone als asynchrone communicatie en Web 2.0 tools te 

gebruiken die sociale interactie bevorderen kan de social presence vergroot worden. Interactie tussen 

studenten wordt gezien als de belangrijkste voorwaarde voor social presence. Samenwerking tussen 

studenten is een gemakkelijke manier om student-student interactie te initiëren (Money & Dean, 2019; 

Sun & Chen, 2016). In hun onderzoek naar studentretentie stellen Money en Dean (2019) overigens 

wel dat het implementeren van online groepsopdrachten enkel nut heeft als de voorgang gemonitord 

wordt door de docent. Met name in groepen waar een gebrek aan motivatie heerst kan zonder goede 

monitoring en coaching de effectiviteit van de samenwerking en interactie teniet worden gedaan. 

Synchrone communicatie vergemakkelijkt de real-time communicatie en is daarom beter voor de 

social presence (Gegenfurtner & Ebner, 2019). Desalniettemin dient asynchrone communicatie niet te 

worden uitgesloten omdat synchroon en asynchroon complementair zijn aan elkaar (Sun & Chen, 

2016). Inmiddels zijn er tal van Web 2.0 tools om interacties te initiëren. Denk hierbij aan tools voor 

videoconferenties zoals Microsoft Teams en Zoom maar ook aan tools als Nearpod, Wiki’s, 

Mentimeter, blogs, Padlet en kahoot. 

Tot slot gaat de teaching presence over hoe de cognitive en social presence versterkt worden door 

de rol van de docent. Door middel van een goed cursusontwerp en organisatie, faciliterende 

leeractiviteiten en directe ondersteuning kan hieraan worden voldaan. Een goed cursusontwerp en 

organisatie zorgt ervoor dat de student weet waar alle relevante informatie te vinden is, waar hij 

antwoord op zijn vragen kan krijgen en wanneer zij aanwezigheid en/of feedback van de docent kan 

verwachten (Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019). Om studenten betrokken te houden 

adviseren Muljana en Luo (2019) docenten om met grote regelmaat contact met studenten te 

onderhouden omdat een gebrek aan communicatie de uitval van studenten vergroot. Anders dan bij 

face-to-face onderwijs is het voor docenten in online of blended onderwijs lastig moeilijker om non- 

verbale signalen op te vangen (Thomas & Thorpe, 2019). Hierdoor zijn er mogelijk aanpassingen 

nodig in de onderwijsmethoden zodat de kwaliteit van de interacties behouden blijft. Tot slot verwijst 
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directe ondersteuning naar het gegeven dat een docent ‘er moet zijn’ voor zijn studenten. Dit kan 

alleen als de docent zich presenteert als een authentiek persoon die studenten gaandeweg leren kennen 

(Thomas & Thorpe, 2019). Zeker als studenten veel op afstand zijn is het belangrijk om een actieve, 

gepersonaliseerde dialoog aan te gaan om studenten betrokken te houden (Money & Dean, 2019; 

Muljana & Luo, 2019). 

Sorensen en Baylen (2009) hebben zeven principes voor web-based onderwijs geformuleerd die 

zijn afgeleid van de zeven principes voor goed onderwijs van Chickering en Gamson (1987). Deze 

zeven principes kunnen naast het bestaande onderwijs worden gelegd om te kijken of hier al aan wordt 

voldaan: 

 
1. Zorg voor interactie tussen student en docent in de online leeromgeving. 

2. Zorg voor samenwerking tussen lerenden. 

3. Actief leren (betekenisvolle leeractiviteiten, voorkennis activeren, feedback en 

reflectie). 

4. Zorg voor snelle feedback en begeleiding zodat lerenden op het juiste spoor blijven 

met het oog op de leerdoelen. 

5. Begeleid studenten bij het beheren van hun tijd in een online leeromgeving. 

6. Communiceer hoge verwachtingen zodat studenten ernaar streven om aan deze 

verwachtingen te kunnen voldoen 

7. Respecteer verschillende manieren van leren en ontwikkel een grote verscheidenheid 

aan instructiestrategieën om tegemoet te komen aan de diversiteit aan studenten. 

 
De community of inquiry is door Fiock (2020) gecombineerd met de zeven principes voor web- 

based onderwijs welke heeft geleid tot een tabel met leeractiviteiten die inzetbaar zijn wanneer je een 

community of inquiry binnen een online cursus wilt gebruiken. Deze tabel is zeer praktisch voor het 

ontwerpen van online onderwijs en te zien in bijlage 1. 

 
Organiseer interacties om de motivatie te verhogen 

Studenten worden in een online omgeving meer blootgesteld aan afleidingen en hebben minder 

overzicht, wat een negatieve weerslag kan hebben op de motivatie (Aarts et al., 2020). Interacties 

kunnen de leerprestaties van studenten alsmede de motivatie verhogen (Kuo & Belland, 2016). Er 

worden drie vormen van interactie onderscheiden: student-student-, student-docent- en student- 

inhoudinteractie. Deze interacties kunnen zowel synchroon (videobellen, chatten) als asynchroon (e- 

mail, Google Drive) plaatsvinden. Verder heeft onderzoek van Borokhovski et al. (2012) aangetoond 

dat interactie tijdens de les het grootste effect heeft op de leerprestatie als deze doelbewust ontworpen 

en geïmplementeerd is. 
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De docent betrekt de studenten actief bij de les door vragen te stellen, studenten te vragen om te 

reageren op medestudenten. Ook buiten de lessen om is er de mogelijkheid om interacties in te 

bouwen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsopdrachten in kleine groepen. Bij het ontwerpen van 

samenwerkingstaken (zowel in het fysiek als afstandsonderwijs) zijn vier effectieve elementen te 

onderscheiden: positieve onderlinge afhankelijkheid tussen studenten, individuele 

verantwoordelijkheid, interacties tussen studenten en het geven en ontvangen van uitgebreide uitleg. 

 

 

Docentgebonden factoren 

 
 

Docentrollen bij blended onderwijs 

Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van een online- of blended 

onderwijsomgeving zullen docenten andere docentrollen op zich moeten nemen (Salmon, 2012; 

Styron, 2010; Thomas & Thorpe, 2019). Door middel van literatuuronderzoek hebben Baran et al. 

(2011) een viertal rollen geïdentificeerd die een docent zou moeten aannemen in een online 

onderwijsomgeving: de facilitator, de instructieontwerper, de manager en bewaker van sociale 

contacten. Als facilitator is de docent zich ervan bewust dat hij niet langer enkel de kennisoverdrager 

is maar een coach die de student faciliteert zodat deze tot leren kan komen. Het ontwerpen van online 

instructiemateriaal om het leren mogelijk te maken is een taak die vaak bij docenten terecht komt. Als 

manager is de docent verantwoordelijk voor de organisatie van de cursusactiviteiten en het omgaan 

met communicatie-uitdagingen. Tot slot heeft de docent een sociale rol waarbij hij zorgdraagt voor 

een veilig leerklimaat en de communicatie met en tussen studenten. 

Om deze rollen te kunnen aannemen zullen docenten nieuwe kennis en vaardigheden moeten 

aanleren. Voor online-onderwijs hebben docenten goede interpersoonlijke vaardigheden nodig, en 

dienen zij toegankelijk en beschikbaar te zijn (Thomas & Thorpe, 2019). Daarnaast hebben docenten 

sterke organisatorische vaardigheden nodig, het is bij online-onderwijs nog meer van belang om van 

tevoren goed na te denken over de structuur, planning en organisatie van het onderwijs (Sun & Chen, 

2016). Tot slot is het van groot belang om vaardig te zijn met de gebruikte technologieën en web 2.0 

tools zodat zij deze effectief kunnen inzetten en studenten kunnen helpen wanneer zij problemen 

ondervinden (Dorresteijn et al., 2020). 

 

 

Studentgebonden factoren 

Zelfregulatievaardigheden van studenten 

Zelfregulerend leren houdt in dat studenten eigenaarschap nemen over hun leerproces en 

zelfstandig bezig zijn met de leerstof. Onderzoek laat zien dat studenten met veel 

zelfregulatievaardigheden, zoals het kunnen indelen van de eigen tijd, een diepere vorm van leren 
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bereiken en beter presteren (Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019). Hoewel zelfregulatie ook 

van belang is bij traditioneel onderwijs, is het nog relevanter voor afstandsonderwijs omdat studenten 

meer op zichzelf zijn aangewezen doordat zij minder sturing van docenten ontvangen en minder 

interactie met medestudenten hebben. In een meta-analyse van Broadbent en Poon (2015) is 

aangetoond dat zelfregulerende vaardigheden als time-management, kritisch denken, metacognitie, en 

peer-leren een positieve invloed hebben op leeruitkomsten. Met name peer-leren bleek effectief bij 

afstandsonderwijs waarbij geen docent aanwezig is (Broadbent & Poon, 2015). 

De opleiding heeft een rol in het verbeteren van de zelfregulerende vaardigheden van studenten. 

Dit kan de opleiding bewerkstelligen door hier extra aandacht aan te besteden in de vorm van 

cursussen op het gebied van reflecteren, studeerstrategieën en time-management. 

 
Digitale geletterdheid van studenten 

Veel van de mbo-studenten zijn opgegroeid in een wereld waarin digitale middelen zoals 

smartphones en laptops altijd binnen handbereik zijn. Echter, betekent dit niet dat het ook goed gesteld 

is met de digitale geletterdheid van deze studenten. Digitale geletterdheid is het geheel van ICT- 

basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking (SLO, 2021). In 

een blended onderwijsomgeving dienen studenten te beschikken over digitale vaardigheden om 

effectief te kunnen werken met de gebruikte technologieën en Web 2.0 tools (Delnoij et al., 2020; 

Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019; Tang & Chaw, 2016). Tevens heeft het eigen 

vertrouwen van de student omtrent het kunnen gebruiken van en interacteren in een online 

leeromgeving invloed op de leerprestaties en studenttevredenheid (Money & Dean, 2019; Yunusa & 

Umar, 2021). 

De opleiding heeft een taak in het bijbrengen van ICT-basisvaardigheden, dit kan bereikt worden 

door het aanbieden van extra lessen waarmee studenten hun ICT-vaardigheden kunnen verbeteren en 

waarbij geoefend wordt met de specifieke technologieën en Web 2.0 tools. Verder is aan te raden om 

binnen een onderwijsinstelling of opleiding afspraken te maken over welke technologieën en tools er 

gebruikt worden. Op deze manier raken studenten vertrouwd met de gebruikte tools en hoeven zij niet 

steeds aan nieuwe technologieën en Web 2.0 tools te wennen. Ook extra handleidingen en 

toegankelijke technische ondersteuning zijn van belang, zodat de student bij problemen snel geholpen 

kan worden en dit niet het leren belemmerd. Tot slot moet een docent beschikbaar blijven voor 

eventuele vragen. 

 
Motivatie van studenten 

De effectiviteit van online en blended leren kan worden beïnvloed door de motivatie van de 

student ten opzichte van online leren in het algemeen of meer specifiek ten opzichte van een opleiding, 

docent of medestudenten (Lee & Choi, 2011). Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat de motivatie 

van invloed is op de leerprestaties en studenttevredenheid (Delnoij et al., 2020; Lee & Choi, 2011; 
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Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019; Rodrigues et al., 2019). In een online omgeving worden 

meer blootgesteld aan afleidingen en hebben zij minder overzicht, wat een negatieve weerslag kan 

hebben op de motivatie (Aarts et al., 2020). Het is dus van groot belang om studenten in online of 

blended onderwijsomgevingen gemotiveerd te houden. Om de motivatie te verhogen is het belangrijk 

dat de docent betekenis geeft aan het leren en gemaakte keuzes onderbouwd zodat studenten het als 

nuttig ervaren (Rodrigues et al., 2019). Een andere manier om de motivatie te verhogen is het 

inbouwen van voldoende interacties zodat studenten het gevoel hebben onderdeel van een groep te 

zijn (Kuo & Belland, 2016). Tot slot heeft de mate waarin de student vertrouwen heeft in de eigen 

capaciteit invloed op de studenttevredenheid, leerprestaties en motivatie (Muljana & Luo, 2019; 

Yunusa & Umar, 2021). Het is dan ook een taak van de docent om hierop in te spelen door passende 

leeractiviteiten op het juiste niveau aan te bieden en de student te voorzien in constructieve feedback 

(Vo et al., 2017). 

 
Bijlagen 

 
 

Bijlage 1. Tabel met leeractiviteiten zeven principes van goed onderwijs en CoI 
 

 

 
 

Zeven 

principes 

voor goed 

onderwijs 

in een 

online 

omgeving 

CoI 

raamwer 

k 

Leeractiviteiten 

 

 

 

 

 

Student 

– docent 

contact 

 

 

 

 

 

 
Social 

presence 

o Maak een "Meet Your Classmates" onderdeel van je cursus waarin jij en studenten 
zich aan elkaar voorstellen (Richardson et al., 2009) 

o Ontwikkel initiële cursusactiviteiten (bijv. ijsbrekers) om de ontwikkeling van snel 
vertrouwen aan te moedigen (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009). 

o Moedig studenten aan om ervaringen en overtuigingen te delen in online discussies 
(Richardson et al., 2009). 

o Moedig plaatsvervangende interactie aan en ondersteun deze (Richardson et al., 
2009). 

o Gebruik korte video's van jezelf om de cursus en bepaalde onderwerpen te 
introduceren (Seckman, 2018). 

o Overweeg realtime communicatie op te nemen met behulp van applicaties zoals chat, 
collaborative whiteboards, interactieve video, tekst, of virtuele messaging 
(Lowenthal & Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009; Seckman, 2018). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Richardson et al., 2009). 

o Werk binnen teams, maar wissel de rollen onder studenten af (Richardson et al., 

2009). 
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  o Laat studenten expliciet kennismaken met het belang van student-tot-student 
interactie (Stewart, 2017). 

o Hanteer waar mogelijk cursusgroottes met een kleinere student-instructeur ratio 
(Rovai, 2000) 

o Overweeg het uitvoeren van één-op-één coaching en mentoring; online 
cursusoriëntaties (Lowenthal & Dunlap, 2018; Rovai, 2000). 

o Houd toegewijde discussie voor cursusintroducties om te helpen een gevoel van 
gemeenschap op te bouwen (Rovai, 2000). 

o Bied mogelijkheden voor student- en docentprofielen binnen het 
leermanagementsysteem (Lowenthal & Parscal, 2008) 

o Integreer audio en video binnen de cursusinhoud (Lowenthal & Parscal, 2008; 
Seckman, 2018). 

o Deel persoonlijke verhalen, professionele ervaringen, en gebruik emoticons 
(Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Spreek studenten bij naam aan (Lowenthal & Parscal, 2008). 
o Maak veel menselijke connecties vroeg in de cursus om ervoor te zorgen dat alle 

studenten zich op hun gemak voelen om met jou en elkaar te communiceren (Dunlap 
& Lowenthal, 2018). 

Cogni 

tive 

presence 

o Content en proces scaffolds gebruiken om gewenst gedrag te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Reflecteren op interacties tussen studenten en docenten (Redmond, 2014). 

 

 

 

 

 

 
 

Teach 

ing 

presence 

o Zorg voor frequente mogelijkheden voor zowel publieke als privé-interacties met 
leerlingen (Richardson et al., 2009). 

o Ontwerp diverse activiteiten die elke week moeten worden voltooid (Richardson et 
al., 2009). 

o Laat studenten expliciet kennismaken met het belang van interactie van student tot 
student (Stewart, 2017). 

o Bereid je voor op het tijdig retourneren van opdrachten en een snelle reactie op 
studenten in e-mail, chat, of discussie (Watson et al., 2017). 

o Wees actief in discussieborden; wees je er echter van bewust dat het te snel posten 
van ideeën van docenten de discussie tussen studenten kan stoppen (Watson et al., 
2017). 

o Heb waar mogelijk cursusgroottes met een kleinere student-instructeur ratio (Rovai, 
2000). 

o Beperk de klassengrootte (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Beantwoord e-mail snel (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Toon je karakter; persoonlijkheid is een goede zaak (Dunlap & Lowenthal, 2018). 
o Heb een gevoel voor humor en deel dit indien en wanneer gepast (Dunlap & 

Lowenthal, 2018). 

 

 
Samen 

werking 

tussen 

studenten 

 

 

 

Social 

presence 

o Ontwikkel initiële cursusactiviteiten (bijv. ijsbrekers) om de ontwikkeling van snel 
vertrouwen aan te moedigen (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Moedig studenten aan om ervaringen en overtuigingen te delen in online discussies; 
laat meerdere perspectieven zien (Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 
2016). 

o Maak deelname aan discussie een belangrijk onderdeel van de cursuscijfers 
(Richardson et al., 2009). 

o Eis van deelnemers aan discussies dat ze reageren op de postings van hun 
klasgenoten en/of reageren op alle reacties op hun eigen postings (Richardson et al., 
2009). 
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  o Laat leerlingen optreden als experts (bijv. een discussie leiden; Richardson et al., 
2009). 

o Moedig plaatsvervangende interactie aan en ondersteun ze (Richardson et al., 2009). 
o Gebruik trackingmechanismen om zowel het lezen als het reageren op berichten te 

belonen (Richardson et al., 2009). 

o Ontwerp gemeenschapsopbouwende activiteiten; laat studenten generieke groepen 
hernoemen voor personalisatie (Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Ontwerp collaboratieve activiteiten-probleemoplossende taken, projecten, kleine 
groepsdiscussies (Richardson et al., 2009). 

o Overweeg real time communicatie op te nemen met behulp van applicaties zoals chat, 
collaborative whiteboards, interactieve video, tekst of virtuele messaging (Lowenthal 
& Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009; Seckman, 2018). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Werk binnen teams, maar wissel van rol onder studenten (Richardson et al., 2009). 
o Leg studenten expliciet uit hoe belangrijk interactie tussen studenten is, zodat ze de 

perspectieven van klasgenoten als waardevol kunnen zien (Stewart, 2017). 
o Creëer ruimtes waar studenten met elkaar kunnen communiceren (klas e-mail, 

student discussie tab, virtueel sociaal café, etc.; Peacock & Cowan, 2016; Stewart, 
2017). 

o Gebruik groepsdiscussie, groepsbrainstormsessies en journaling/blogging om 
reflectieve observatie aan te moedigen (Dunlap et al., 2016). 

o Creëer een geschikt sociaal klimaat voor in-group en cross-group communicatie dat 
bijdraagt aan het cultiveren van leerervaringen (Stephens & Roberts, 2016; Szeto, 
2015). 

 

 

 

 

 

 

Cogni 

tive 

presence 

o Stimuleer experimenteren, divergent denken en meerdere perspectieven in online 
discussies door provocatieve, open vragen (Richardson et al., 2009). 

o Modelleer, ondersteun en moedig verschillende standpunten aan in online discussies 
(Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik peer review van discussie postings om reacties vorm te geven (Richardson et 
al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Sta ruimtes toe (discussies, blogs, wiki's, virtueel café en journaals) waar studenten 
het intellectuele eigendom van andere studenten kunnen horen (hun eigen ideeën; 
Peacock & Cowan, 2016; Stewart, 2017). 

o Geef de meningen en opmerkingen van studenten in gesprekken (matching students 
with similar ideas; Stewart, 2017). 

o Gebruik groepsdiscussie, groepsbrainstormsessies en journaling/blogging om 
reflectieve observatie te stimuleren (Dunlap et al., 2016). 

o Construeer een formatief beoordelingsschema voor peer-ondersteund leren dat zowel 
de leerervaringen van de student als de onderwijservaringen van de docent verbetert 
(Szeto, 2015). 

o Bied mogelijkheden voor hogere orde leren en ervaringsleren om studenten te 
betrekken (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Reflecteer op groepswerk of peer-ondersteunde leerervaringen (Redmond, 2014). 

 

 
Teach 

ing 

presence 

o Niet te aanwezig te zijn in online discussies, maar de interactie tussen studenten te 
faciliteren (Richardson et al., 2009). 

o Pas principes van samenwerkend leren toe om discussies in kleine groepen en 
samenwerkingsprojecten te ondersteunen (Richardson et al., 2009). 

o Wees actief in discussieborden; wees je er echter van bewust dat het te snel plaatsen 
van ideeën van docenten de discussie tussen studenten kan stoppen (Watson et al., 
2017). 

o Creëer een geschikt sociaal klimaat voor in-group en cross-group communicatie dat 

bijdraagt aan het cultiveren van leerervaringen (Stephens & Roberts, 2016; Szeto, 
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  2015). 

o Structureer samenwerkende leeractiviteiten (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Gebruik groepswerkstrategieën (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Draag bij aan discussieforum gedurende de week (Lowenthal & Parscal, 2008). 
o Gebruik collaboratieve groepsprojecten om studenten te laten werken aan 

onderwerpen van hun eigen keuze die nog steeds voldoen aan de leerdoelen van de 
cursus (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actief 

leren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

presence 

o Maak deelname aan discussies een belangrijk onderdeel van de cijfers voor de cursus 
(Richardson et al., 2009). 

o Eis van deelnemers aan discussies dat ze reageren op postings van hun klasgenoten 
en/of reageren op alle reacties op hun eigen postings (Richardson et al., 2009). 

o Maak leerlingen verantwoordelijk voor het onderhouden van discussiethema's 
(Richardson et al., 2009). 

o Laat leerlingen discussiethema's samenvatten (Richardson et al., 2009). 
o Laat leerlingen optreden als experts (bv. een discussie leiden; Richardson et al., 

2009). 

o Eis van leerlingen dat ze materiaal uit de discussies verwerken in hun opdrachten 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik trackingmechanismen om zowel het lezen als het reageren op berichten te 
belonen (Richardson et al., 2009). 

o Maak een dagboek of andere interactie met uw leerlingen op een individuele en 
persoonlijke basis (Richardson et al., 2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, vooral sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Integreer audio en video binnen de cursusinhoud (Lowenthal & Parscal, 2008; 
Seckman, 2018). 

o Laat studenten videoreacties plaatsen, gebruik apps zoals screencasting (Dunlap & 

Lowenthal, 2018; Seckman, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cogni 

tive 

presence 

o Identificeer de grote ideeën die studenten uit je cursus moeten halen en ontwikkel 
belangrijke cursusactiviteiten rond de beoordeling daarvan (Richardson et al., 2009). 

o Identificeer belangrijke kennis, vaardigheden en attitudes die studenten zouden 
moeten leren en ontwikkel aanvullende cursusactiviteiten rond de beoordeling 
daarvan (Richardson et al., 2009). 

o Zorg voor meerdere representaties van de kennis die je wilt dat studenten leren en 
meerdere activiteiten om gewenste vaardigheden te oefenen (Richardson et al., 
2009). 

o Stimuleer experimenteren, divergent denken en meerdere perspectieven in online 
discussies door provocatieve, open vragen (Richardson et al., 2009; Stephens & 
Roberts, 2016). 

o Eis discussiesamenvattingen die stappen in het kenniscreatieproces identificeren 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik peer review van discussie postings om reacties vorm te geven (Richardson et 
al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik online discussie- en schrijfactiviteiten om conceptueel leren en divergent 
denken te ondersteunen (Richardson et al., 2009). 

o Gebruik zelftesten, oefenopdrachten, simulaties en andere interactieve activiteiten om 
de ontwikkeling van vaardigheden en convergent denken te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Ontwikkel beoordelingscriteria voor discussies en cursusactiviteiten die gewenst 
cognitief gedrag belonen (Richardson et al., 2009). 

o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 
en feedback die kunnen worden gedeeld tussen cursussen en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 
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  o Ontwikkelen van discussies over het intellectueel eigendom van studenten (hun eigen 
ideeën; Stewart, 2017). 

o Ruimtes (discussies, blogs, wiki's, virtueel café en journaals) toestaan waar studenten 
het intellectuele eigendom van andere studenten (hun eigen ideeën; Peacock & 
Cowan, 2016; Stewart, 2017) kunnen horen. 

o Betrek studenten met video, case studies, labs, verhalen, simulaties, en games 
(Dunlap et al., 2016). 

o Zorg voor video/audio lezingen, laat studenten lezingen voltooien, position papers 
schrijven, en modelbouw (Dunlap et al., 2016; Seckman, 2018). 

o Bied studenten mogelijkheden waar ze projecten en simulaties kunnen voltooien, zich 
bezig kunnen houden met service learning en veldwerk (Dunlap et al., 2016). 

o Ontwikkel door studenten of docenten geleide discussiegroepen, debatten, projecten 
en samenwerkende leergroepen (Rovai, 2000). 

o Modelleer hoger-orde denken door regelmatig vragen te stellen die de kennis van 
studenten peilen (Rovai, 2000). 

o Ontwikkel open discussievragen over kritisch denken (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Integreer reflectieve activiteiten (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Laat studenten materialen maken en plaatsen, bronnen zoeken en plaatsen (Dunlap & 
Lowenthal, 2018). 

Teach 

ing 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussies (Richardson et al., 2009). 

o Wees niet te veel "aanwezig" in online discussies, maar faciliteer de interactie tussen 
studenten (Richardson et al., 2009). 

o Pas principes van samenwerkend leren toe om discussies in kleine groepen en 
samenwerkingsprojecten te ondersteunen (Richardson et al., 2009). 

o Vermeld duidelijk de doelstellingen en verwachtingen van de cursus (Richardson et 
al., 2009). 

o Zorg voor een gedetailleerd schema van de cursus, inclusief de deadlines voor alle 
opdrachten (Richardson et al., 2009). 

o Geef duidelijke beoordelingsrichtlijnen, inclusief rubrics voor complexe opdrachten 
(Richardson et al., 2009). 

o Leg studenten duidelijk uit dat cursusdeelname niet alleen een vereiste is, maar ook 
een onderdeel van de cursus dat beoordeeld wordt (Rovai, 2000). 

o Gebruik continue en authentieke beoordelingsstrategieën (Lowenthal & Parscal, 
2008). 

o Creëer mogelijkheden voor studenten om hun problemen op te lossen (Dunlap & 

Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 
Feedba 

ck 

Social 

presence 

o Gebruik audio/video om feedback op opdrachten in te bouwen (Lowenthal & Dunlap, 
2018; Richardson et al., 2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, etc. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Gepersonaliseerde feedback; één-op-één e-mails (Lowenthal & Dunlap, 2018). 
o Walk-through of how-to screencasts/video's met betrekking tot specifieke feedback 

(Lowenthal & Dunlap, 2018). 

o Gebruik van telefoongesprekken (Lowenthal & Dunlap, 2018). 
o Gebruik peer review voor relatieopbouw (Lowenthal & Dunlap, 2018). 

Cogni 

tive 

presence 

o Gebruik peer review van discussieposts om reacties vorm te geven (Richardson et al., 
2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Ontwikkel beoordelingsschema's voor discussies en cursusactiviteiten die gewenst 
cognitief gedrag belonen (Richardson et al., 2009). 

o Bied frequente mogelijkheden voor toetsing en feedback (Richardson et al., 2009). 

o Automatiseer toetsing en feedback waar mogelijk (Richardson et al., 2009). 
o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 
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  en feedback, die gedeeld kunnen worden tussen vakken en/of toegankelijk zijn voor 

studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Gebruik peer evaluaties in de vorm van feedback (Rovai, 2000; Stephens & Roberts, 
2016). 

o Construeer een formatief beoordelingsschema voor peer-ondersteund leren dat zowel 
de leerervaring van de student als de onderwijservaring van de docent verbetert 
(Stephens & Roberts, 2016; Szeto, 2015). 

o Geef tijdig relevante individuele en groepsfeedback; feedback is essentieel, en wees 

specifiek in je feedback (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

Teach 

ing 

presence 

o Zorg voor frequente mogelijkheden voor zowel publieke als privé-interacties met 
studenten (Richardson et al., 2009). 

o Geef studenten tijdige en ondersteunende feedback, gepersonaliseerde feedback, één- 
op-één e-mails (Lowenthal & Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009). 

o Ontwerp gevarieerde, beoordeelde activiteiten die elke week moeten worden voltooid 
(Richardson et al., 2009). 

o Bereid het tijdig inleveren van opdrachten voor en reageer snel op studenten in e- 
mail, chat, of discussie (Watson et al., 2017). 

o Geef constructieve en tijdige feedback aan studenten (Watson et al., 2017). 
o Geef feedback, zelfs als feedback bestaat uit een eenvoudige bevestiging dat het werk 

is ontvangen (Rovai, 2000). 
o Geef onmiddellijk feedback; stel tijdig vragen; deel afgewerkte leerartefacten tussen 

groepen studenten (Szeto, 2015). 
o Gebruik continue en authentieke beoordelingsstrategieën (Lowenthal & Parscal, 

2008). 

o Stuur voortgangsrapportages over deelname en kwaliteit van postings (Lowenthal & 
Parscal, 2008). 

o Grade frequent; elke week of vaker (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Zorg ervoor dat feedback duidelijk en expliciet is, en mogelijkheden bevat om vragen 
te stellen voor duidelijkheid (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Time 

on task 

Social 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussies (Richardson et al., 2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, in het bijzonder 
sociale software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 
2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik in plaats van een op tekst gebaseerde aankondiging een video walk through 
(Dunlap & Lowenthal, 2018; Seckman, 2018). 

o Zorg voor online oriëntatie op de cursus, cursus video walk through (Lowenthal & 

Dunlap, 2018). 

Cogni 

tive 

presence 

o Identificeer belangrijke kennis, vaardigheden en attitudes die studenten moeten leren 
en ontwikkel aanvullende cursusactiviteiten rond de beoordeling daarvan 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik zelftesten, oefenopdrachten, simulaties en andere interactieve activiteiten om 
de ontwikkeling van vaardigheden en convergent denken te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Vermijd overbodige video en audio, voeg geen overbodige tekst toe op het scherm 
(Richardson et al., 2009). 

o Begin presentaties met beschrijvingen van onderdelen en organisatie (Richardson et 
al., 2009). 

o Laat lerenden het tempo van de presentaties bepalen (Richardson et al., 2009). 

Teach 

ing 

presence 

o Cursussen ontwerpen en beoordelen op duidelijkheid en consistentie (Richardson et 
al., 2009). 

o Zorg ervoor dat de cursussen goed georganiseerd zijn en dat de organisatie duidelijk 
is voor de studenten en gemakkelijk te navigeren; online cursusoriëntatie (Lowenthal 
& Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009). 
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  o Zorg voor voorgestelde deadlines voor eerste postings die betrokkenheid halverwege 
de week bevorderen, in tegenstelling tot postings die alleen in het weekend 
plaatsvinden (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Beantwoord e-mail snel (Lowenthal & Parscal, 2008). 
o Stuur voortgangsrapporten over deelname en kwaliteit van de berichten (Lowenthal 

& Parscal, 2008). 
o Beschik over effectieve beoordelingsinstrumenten/trucs zodat studenten weten hoe ze 

beoordeeld worden (Dunlap & Lowenthal, 2018). 
o Breng alle cursusvereisten van tevoren in kaart, zodat jij en je studenten de werklast 

aan het begin van de cursus kunnen plannen (Dunlap & Lowenthal, 2018). 
o Zorg ervoor dat je studenten niet kunnen verdwalen - zorg ervoor dat ze weten wat je 

verwachtingen zijn, wat ze moeten doen, wanneer het gedaan moet zijn en wat je 
verwachtingen zijn voor de cursus (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Structureer online leermiddelen zodat materialen één klik verwijderd zijn (Dunlap & 

Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comm 

uniceer 

hoge 

verwachtin 

gen 

 

 
Social 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussiëren (Richardson et al., 2009). 

o Leg studenten expliciet uit hoe belangrijk interactie tussen studenten is, zodat ze de 
perspectieven van klasgenoten als waardevol kunnen zien (Stewart, 2017). 

o Creëer ruimtes waar studenten met elkaar kunnen communiceren (klas e-mail, 
student discussie tab, etc.; Stewart, 2017). 

o Plaats introducties en verwachtingen document voordat studenten toegang krijgen tot 

de cursus (Lowenthal & Parscal, 2008). 

 

 

 

 
Cogni 

tive 

presence 

o Identificeer de grote ideeën die je wilt dat studenten meenemen uit je cursus en 
ontwikkel belangrijke cursusactiviteiten rond de beoordeling daarvan (Richardson et 
al., 2009). 

o Modelleer, ondersteun en moedig verschillende standpunten aan in online discussies 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik content en processcaffolds om discourse gedrag te ondersteunen (Richardson 
et al., 2009). 

o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 
en feedback die kunnen worden gedeeld tussen cursussen en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Modelleer en bied gestructureerde begeleiding; bied voorbeelden van projecten aan 
voor voorbeelden (Watson et al., 2017). 

o Modelleer hoger-orde denken door regelmatig vragen te stellen die de kennis van 

studenten peilen (Rovai, 2000). 

 

 

 

 
 

Teach 

ing 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussies (Richardson et al., 2009). 

o Geef studenten expliciete en redundante instructies voor alle cursusactiviteiten 
(Richardson et al., 2009). 

o Maak doelen duidelijk (Richardson et al., 2009). 
o Zorg voor duidelijke beoordelingsrichtlijnen, inclusief rubrics voor complexe 

opdrachten (Richardson et al., 2009). 
o Zorg voor meningen en opmerkingen van studenten in gesprekken (matching students 

with similar ideas; Stewart, 2017). 
o Zorg voor beschikbaarheid van de docent, zodat studenten op de hoogte zijn van de 

reactietijd van de docent (Watson et al., 2017). 

o Wees concreet en expliciet met instructies voor alle activiteiten, opdrachten, en 
projecten (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Maak alles expliciet: zeg meer dan je denkt te moeten zeggen (Dunlap & Lowenthal, 

2018). 

Respect Social o Stel regels van etiquette op voor je cursus (Richardson et al., 2009; Stephens & 

Roberts, 2016). 
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eer  

verschillen 

de    

manieren 

van leren 

presence o Moedig studenten aan om ervaringen en overtuigingen te delen in online discussies; 
sta meerdere perspectieven toe (Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Laat studenten fungeren als experts (bijv. een discussie leiden; Richardson et al., 
2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik groepsdiscussies, brainstormsessies in groepen en journaling/blogging om 

reflectieve observatie aan te moedigen (Dunlap et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cogni 

tive 

presence 

o Zorg voor meerdere representaties van de kennis die je wilt dat leerlingen leren en 
meerdere activiteiten om gewenste vaardigheden te oefenen (Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Stimuleer experimenteren, divergent denken en meerdere perspectieven in online 
discussie door provocatieve, open vragen, authentieke producten (Richardson et al., 
2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Modelleer, ondersteun en moedig uiteenlopende standpunten aan in online discussies 
(Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik zelftesten, oefenopdrachten, simulaties, en andere interactieve activiteiten 
om de ontwikkeling van vaardigheden en convergent denken te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 
en feedback die kunnen worden gedeeld tussen cursussen en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Presenteer woorden in gesproken vorm, gebruik woorden en beelden tegelijkertijd 
om concepten uit te leggen (Richardson et al., 2009). 

o Gebruik groepsdiscussie, groepsbrainstormsessies en journaling/blogging om 
reflectieve observatie aan te moedigen (Dunlap et al., 2016). 

o Betrek studenten met video, case studies, labs, verhalen, simulaties en games (Dunlap 
et al., 2016). 

o Ontwikkel door studenten of docenten geleide discussiegroepen, debatten, projecten, 
en samenwerkende leergroepen (Rovai, 2000). 

o Overweeg samenwerkend werk waarbij studenten alternatieve standpunten met elkaar 

kunnen delen (Rovai, 2000). 

 
Teach 

ing 

presence 

o Zorg voor frequente mogelijkheden voor zowel publieke als private interacties met 
studenten (Richardson et al., 2009). 

o Ontwerp cursussen voor keuze, flexibiliteit en controle van de leerling (Richardson et 
al., 2009). 

o Ontwerp leerervaringen die inspelen op alle leervoorkeuren/stijlen; authentieke 
producten (Dunlap & Lowenthal, 2018; Stephens & Roberts, 2016). 

o Houd rekening met culturele verschillen (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 7: Versie 3 van de richtlijnen en tevens eindresultaat van dit onderzoek 

Inleiding 

Voor u liggen de richtlijnen voor het ontwerp en de uitvoering van effectief blended onderwijs 

voor volwassen mbo-studenten. Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen door het uitvoeren van een 

literatuurstudie, een drietal interviews met experts op het gebied van blended onderwijs en twee 
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focusgroepen. Dit onderzoek heeft tot vier factoren geleid die van belang zijn bij het ontwerpen en 

uitvoeren van effectief blended onderwijs: de instelling, de cursus, de docent en de student 

(Dorresteijn et al., 2020). De richtlijnen zijn ingedeeld aan de hand van deze vier factoren. Tevens 

bevat dit document een uitgebreide theoretische onderbouwing die ten grondslag ligt aan de 

formulering van de richtlijnen. 

Richtlijnen op basis van de vier factoren 

 

Instellingsgebonden factoren 

 
 

Visie op blended onderwijs 

1. De onderwijsinstelling moet zorgen voor een breed gedragen visie op blended onderwijs welke is 

afgeleid van de visie op leren en onderwijs. 

2. De onderwijsinstelling heeft als taak om middelen vrij te maken zodat uitvoering gegeven kan 

worden aan de visie op blended onderwijs. 

o Investeren in tijd voor het (her)ontwerp van blended onderwijs 

o Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 
o Zorg dragen voor kwetsbare studenten en indien nodig faciliteren in een goede werkplek 

voor het bijwonen van (online) lessen 

o Professionalisering van docenten 

o Stimuleren van samenwerking tussen docenten 
 

Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 

3. De onderwijsinstelling heeft als taak te faciliteren in een duurzame technologische infrastructuur. 

4. Investeren in systemen om het leren te laten plaatsvinden zoals Microsoft Teams en Zoom. 

5. Investeren in systemen om het leren te monitoren en de administreren. 

6. Investeren in trainingen en handleidingen zodat gebruikers (docenten, onderwijsondersteunend 

personeel, studenten en andere stakeholders) weten hoe ze de technologie moeten gebruiken. 

7. Zorg dat de bereik- en beschikbaarheid van experts op het gebied van ICT goed is zodat problemen 

snel verholpen kunnen worden. 

8. Benadruk de voordelen op het gebied van efficiëntie en effectiviteit om de acceptatie van nieuwe 

leertechnologieën door docenten te vergroten. 

 
Professionalisering van docenten 

9. Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van instructieontwerp. 

10. Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van onlineleerstrategieën. 

11. Zorg voor een aantrekkelijk cursusaanbod op het gebied van technologiegebruik. 

12. Zorg voor trainingen waarin docenten leren hoe zij behoeften van online studenten kunnen 

identificeren en hoe daarop ingespeeld kan worden. 

13. Moedig professionele ontwikkeling aan door het op te nemen in de functieomschrijving en/of 

jaartaak. 

 
Stimuleren van samenwerking tussen docenten 

14. Zet online leergemeenschappen op waar docenten elkaar kunnen ontmoeten. 

15. Houd betrokkenheid hoog door regelmatig virtuele bijeenkomsten te plannen. 

16. Zorg tijdens bijeenkomsten voor ruimte om ervaringen uit te wisselen. 

17. Besteed tijdens bijeenkomsten aandacht aan zowel cognitieve activiteiten als sociaal-emotionele 

factoren. 
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18. Gebruik bijeenkomsten om nieuwe web 2.0 tools te delen. 

19. Deel good practices 

 

Cursusgebonden factoren 

 
 

Constructive Alignment als basis 

20. Formuleer concrete leerdoelen op het gewenste eindniveau met behulp van een taxonomie, 

bijvoorbeeld Bloom. 

21. Bedenk hoe je de leerdoelen gaat aftoetsen. 

22. Bedenk leeractiviteiten door acties en producten te definiëren die ervoor zorgen dat een student 

doelgericht aan de vaardigheden werkt die zijn geformuleerd in de leerdoelen. 

23. Zorg ervoor dat je leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing op elkaar zijn afgestemd. 

24. Bepaal wat de ideale plaats is om deze leeractiviteit uit te voeren, op school, online of in de 

(beroeps)praktijk. 

25. Bepaal of de leeractiviteit synchroon of asynchroon plaatsvindt. 
26. Bepaal of er bij de leeractiviteit sprake is van individuele zelfstudie, leren via experts of 

samenwerkend leren. 

 
Community of Inquiry model 

27. Zorg voor kwalitatief en uitdagend instructiemateriaal. 

28. Zorg voor authentieke leeractiviteiten die betekenisvol zijn en lijken op levensechte situaties. 
29. Maak gebruik scaffolding; het geleidelijk aan opbouwen van de moeilijkheidsgraad en afbouwen 

van de ondersteuning van een taak. 

30. Zorg ervoor dat studenten het gevoel hebben dat ze erbij horen. 
31. Zorg voor samenwerkingsopdrachten om student-student interactie te bevorderen en monitor de 

voorgang zorgvuldig. 

32. Zorg voor synchrone communicatie om real-time discussie of andere interactie mogelijk te maken. 
33. Zet Web 2.0 tools in voor extra interactie (Nearpod, Padlet, Mentimeter, Kahoot, Microsoft Forms 

en Lesson Up). 

34. Zorg voor een heldere cursusstructuur. 

35. Zorg ervoor dat de student weet waar alle relevante informatie voor de cursus te vinden is. 

36. Zorg dat de student weet waar en wanneer hij antwoord op zijn vragen kan krijgen. 

37. Zorg dat de student weet wanneer hij aanwezigheid en/of feedback van de docent kan verwachten. 

38. Onderhoud op regelmatige basis contact met de student (docent-student interactie). 

39. Laat tijdens de online lessen de persoon achter de docent zien. 

40. Ga met studenten een actieve, gepersonaliseerde dialoog aan zodat ze het gevoel krijgen er bij te 

horen. 

41. Zorg voor snelle feedback en begeleiding zodat lerenden op het juiste spoor blijven met het oog 

op de leerdoelen. 

42. Communiceer hoge verwachtingen zodat studenten ernaar streven om aan deze verwachtingen te 

kunnen voldoen. 

43. Respecteer verschillende manieren van leren en ontwikkel een grote verscheidenheid aan 

instructiestrategieën om tegemoet te komen aan de diversiteit aan studenten. 

 

 

Docentgebonden factoren 

 
 

Docenttaken bij blended onderwijs 
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44. Ben je er als docent van bewust dat een online- of blended onderwijsomgeving van een docent 

vereist dat je: kunt coachen, bijsturen, duidelijk communiceren, ervoor zorgt dat de leerinhouden voor 

iedereen toegankelijk zijn, kennis overdragen en presenteren. 

45. Denk bij het ontwerpen van je onderwijs goed na over de in te zetten werkvormen en zorg dat deze 

passen bij het gebruikte medium. 

46. Je hebt als taak het ontwerpen van instructie en houdt hierbij rekening met de kansen en 

beperkingen die horen bij online of blended onderwijs. 

47. Je hebt een sociale rol waarbij je zorgdraagt voor een veilig leerklimaat en de communicatie met 

en tussen studenten. 

48. Zorg ervoor dat je duidelijk naar studenten communiceert waar en wanneer je voor ze beschikbaar 

bent voor vragen. 

49. Denk van tevoren goed na over de structuur, planning en organisatie van het onderwijs. 

50. Zorg ervoor dat je de knoppen van de gebruikte Web 2.0 tools goed beheerst zodat je deze tools op 

de juiste manier kunt inzetten en studenten kunt helpen bij eventuele problemen. 

51. Neem als docent een houding aan die je ook verwacht van studenten (betrokken, gemotiveerd, 

willen leren en openstaan voor feedback). 

 

Studentgebonden factoren 

 
 

Zelfregulatievaardigheden van studenten 

52. Ben je ervan bewust dat studenten bij afstandsonderwijs meer op zichzelf zijn aangewezen doordat 

zij minder sturing van docenten ontvangen en minder interactie hebben met medestudenten. 

53. Zelfregulerend leren houdt in dat studenten eigenaarschap nemen over hun leerproces en 

zelfstandig bezig zijn met de leerstof. 

54. Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, aan reflectievaardigheden en 

train studenten hierin. 

55. Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, aan zaken als plannen en 

time-management. 

56. Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, aan studeerstrategieën. 

57. Zorg voor een vorm van peer-leren in je onderwijs. 

58. Monitor de voortgang van studenten en ondersteun ze waar nodig (externe regulatie). 

 
Digitale geletterdheid van studenten 

59. Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, 

informatievaardigheden en computational thinking. 

60. Besteed aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een les of lessenserie, aan ICT-basisvaardigheden. 
61. Laat studenten gezamenlijk en tijdens een fysieke bijeenkomst oefenen met de technologieën en 

Web 2.0 tools voordat zij hier zelfstandig op afstand mee aan de slag gaan. 

62. Maak binnen de onderwijsinstelling of opleiding een keuze voor specifieke technologieën en Web 

2.0 tools zodat studenten niet steeds aan nieuwe technologieën en tools hoeven te wennen. 

63. Zorg dat handleidingen beschikbaar zijn voor studenten. 
64. Zorg dat technische ondersteuning (bijvoorbeeld een ICT-helpdesk) bereik- en beschikbaar zijn 

voor de student. 

65. Ben als docent bereikbaar voor vragen en/of problemen. 

 

Motivatie van studenten 

66. De motivatie van de student kan worden beïnvloed door een effectieve inzet van blended 

onderwijs. 

67. Verhoog de motivatie door het leren betekenisvol te maken en onderbouw keuzes zodat studenten 

het als nuttig ervaren. 

68. Bouw voldoende interacties in zodat de student zich onderdeel van een groep voelt. 
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69. Zorg voor passende leeractiviteiten op het juiste niveau zodat de student vertrouwen ontwikkelt in 

zijn eigen capaciteiten. 

70. Zorg voor constructieve feedback zodat de student vertrouwen ontwikkelt in zijn eigen 

capaciteiten. 

 
Theoretische onderbouwing 

 

Instellingsgebonden factoren 

 
 

Visie op blended onderwijs 

Een onderwijsinstelling bestaat vaak uit diverse opleidingen, teams en locaties. Om ervoor te 

borgen dat de organisatie opereert vanuit eenzelfde gedachte en identiteit is een visie nodig. De visie 

beschrijft hetgeen de onderwijsinstelling voor ogen heeft en waar zij voor staan. De visie kan voor de 

onderwijsinstelling als geheel maar ook op deelgebieden geformuleerd worden(bijvoorbeeld visie op 

leren, onderwijs, examinering, didactiek en blended leren). Vanuit de visie maakt een 

onderwijsinstelling keuzes over doelen, inhouden en worden strategische plannen ontwikkeld om 

hieraan uitvoering te geven. 

 
Creëren van een duurzame technologische infrastructuur 

Een duurzame technologische infrastructuur is essentieel bij online- of blended onderwijs. De 

technologische infrastructuur die voor studenten en docenten beschikbaar kan het leren bevorderen of 

belemmeren (Regmi & Jones, 2020). De technologische infrastructuur bestaat uit systemen om het 

leren te laten plaatsvinden, leren te monitoren en de administratie bij te houden. Web 2.0 tools maken 

het leren mogelijk door zowel interacties met de inhoud als menselijke interacties over de inhoud te 

faciliteren (Ham & Schnabel, 2011; Seely Brown & Adler, 2008). Literatuuronderzoek van Liu et al. 

(2020) naar de adoptie van leertechnologieën suggereert dat leertechnologieën eerder geaccepteerd 

worden door docenten als zij geloven dat het studenten in staat stelt nieuwe vaardigheden te leren, 

voorbereidt op toekomstige carrières of samenwerking aanmoedigt. Een gebrek aan technologische 

basisvaardigheden en daardoor angst om te falen wordt in diezelfde literatuurstudie gezien als barrière 

voor adoptie (Liu et al., 2020). De onderwijsinstelling heeft als taak om het leren te faciliteren en te 

voorzien in een duurzame infrastructuur. De onderwijsinstelling zal daarbij niet enkel moeten 

investeren in systemen maar ook in trainingen voor medewerkers zodat zij overtuigd zijn van de 

voordelen van de leertechnologie en vertrouwen hebben in het kunnen gebruiken ervan. 

 
Professionalisering van docenten 

Docenten en hun didactisch handelen zijn een van de belangrijkste voorspellers van studiesucces 

in een online omgeving (Long et al., 2014). Daarom is het van groot belang om docenten te 

ondersteunen en te professionaliseren op het gebied van online en blended onderwijs. Het 
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professionaliseren van docenten behoort tot een van de meest effectieve interventies in het onderwijs 

met zowel korte- als langetermijneffecten. De onderwijsinstelling moet zorg dragen voor een 

interessant en relevant cursusaanbod op het gebied van instructieontwerp, online leerstrategieën en 

technologiegebruik (Muljana & Luo, 2019; Sun & Chen, 2016; Thomas & Thorpe, 2019). Om het 

leren van studenten te ondersteunen is het voor docenten cruciaal om in inzicht te hebben in hoe 

studenten online leren en wat daarin hun behoeften zijn. Het aanbieden van trainingen die gericht zijn 

op het identificeren van behoeften van online studenten en hoe op deze uiteenlopende behoeften kan 

worden ingespeeld is aan te raden (Muljana & Luo, 2019). 

 

 
Stimuleren van samenwerking tussen docenten 

Samenwerking tussen docenten is belangrijk, het zorgt ervoor dat zij hun onderwijspraktijk 

verbeteren alsmede vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en elkaar, wat hun professionele prestaties ten 

goede komt (García-Martínez et al., 2020). Doordat docenten elkaar bij online-onderwijs niet of 

nauwelijks fysiek ontmoeten en terughoudend zijn om aan te sluiten bij online- 

samenwerkingsinitiatieven wordt er minder samengewerkt. Voor onderwijsinstellingen ligt een taak 

weggelegd om de samenwerking tussen docenten te stimuleren door bijvoorbeeld het opzetten van 

online leergemeenschappen. Dit kan zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de 

opleiding. In onderzoek van García-Martínez et al. (2020) wordt gepleit voor online 

leergemeenschappen voor docenten waarbij aandacht kan worden besteed aan zowel cognitieve 

activiteiten als sociaal-emotionele factoren. De betrokkenheid van deze virtuele 

samenwerkingsruimten kan worden bevorderd door het plannen van regelmatige bijeenkomsten, het 

uitwisselen van ervaringen en het trainen van docenten in het gebruik van web 2.0 tools. 

 
Cursusgebonden factoren 

 
 

Constructive Alignment als basis 

Het principe van constructive alignment stelt dat leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing op elkaar 

afgestemd dienen te zijn (Biggs & Tang, 2011). Als je onderwijs gaat ontwerpen volgens het principe 

van constructive alignment dan worden een aantal stappen doorlopen. Eerst worden de leerdoelen 

opgesteld op het gewenste type en eindniveau. Hierbij kan de taxonomie van Bloom (1956) gebruikt 

worden. Deze gaat uit van ‘lagere orde vaardigheden’ en ‘hogere orde vaardigheden’ en bestaan uit 

zes niveaus die dienen om onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waarop een 

beroep wordt gedaan. Hierna wordt de toetsing ontworpen die aansluit bij de gestelde leerdoelen. De 

laatste stap is het ontwerpen van leeractiviteiten die een student moet doorlopen om het gewenste 

eindniveau, geformuleerd in de leerdoelen, te kunnen behalen. 
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De leeractiviteiten die ontworpen worden dienen aan te sluiten op de leerdoelen en rekening te 

houden met het betreffende niveau in de taxonomie. Bij het ontwerpen van de leeractiviteiten worden 

vervolgens acties en producten gedefinieerd die bijdragen aan het doelgericht werken aan bepaalde 

vaardigheden en/of leerdoelen. Vervolgens is het belangrijk om keuzes te maken op het gebied van 

leeromgeving, communicatie en leerproces (Fransen, 2015). Bij keuzes ten aanzien van de 

leeromgeving dient nagedacht te worden over de plaats waar de leerinhoud wordt aangeboden, dat kan 

fysiek in de onderwijsinstelling, digitaal of in de (beroeps)praktijk. Ook over het moment van 

communicatie moet worden nagedacht, zo kun je leerinhouden synchroon en asynchroon aanbieden. 

Tot slot kijk je binnen de bepaal je hoe de student binnen ze gekozen leeromgeving leert, door 

individuele zelfstudie, leren via experts of samenwerkend leren. 

 
Het community of inquiry model 

 
 

Effectief online- of blended onderwijs vereist meer dan het verplaatsen van een face-to-face cursus 

naar een online omgeving (Dorresteijn et al., 2020). Een goed cursusontwerp is essentieel voor online 

en blended onderwijs. In diverse reviewstudies wordt gebruik gemaakt van de ‘community of inquiry’ 

om te komen tot een optimaal cursusontwerp in blended en online leeromgevingen (Muljana & Luo, 

2019; Sun & Chen, 2016; Thomas & Thorpe, 2019). De ‘community of inquiry’ is ontwikkeld door 

Garrison et al. (1999) en stelt de leerervaring centraal waarbij een goed cursusontwerp drie belangrijke 

elementen moet bevatten: cognitive presence, social presence en teacher presence. 

Cognitive presence verwijst naar het betekenisvol leren doormiddel van reflectie en kritisch 

denken en kan bereikt worden door middel van kwalitatief, uitdagend instructiemateriaal en 

authentieke leerervaringen. Uit onderzoek van Yunusa en Umar (2021) blijkt dat de kwaliteit van de 

leerinhoud een cruciale factor is voor de mate van studentbetrokkenheid. Daarnaast blijkt uit 

onderzoek van Kuo en Belland (2016) dat student-inhoud interactie de belangrijkste voorspeller is van 

studenttevredenheid in online omgevingen wat het belang van kwalitatief goed en uitdagend 

instructiemateriaal benadrukt. Verder wordt in twee reviewstudies het belang van scaffolding, het 

geleidelijk opbouwen van de moeilijkheidsgraad en afbouwen van de ondersteuning, onderschreven 

ter voorkoming van het blijven hangen van studenten bij een opdracht (Muljana & Luo, 2019; Sun & 

Chen, 2016). Een ander belangrijk aspect van cognitive presence is het aanbieden van authentieke 

leerervaringen. De aangeboden leeractiviteiten moeten betekenisvol zijn en lijken op levensechte 

situaties (Rodrigues et al., 2019). 

Social presence heeft te maken met de mate waarin studenten het gevoel hebben dat ze als 

individu meetellen en onderdeel zijn van een groep (Garrison et al., 1999). Door voldoende interacties 

in te bouwen, in te zetten op zowel synchrone als asynchrone communicatie en Web 2.0 tools te 

gebruiken die sociale interactie bevorderen kan de social presence vergroot worden. Interactie tussen 

studenten wordt gezien als de belangrijkste voorwaarde voor social presence. Samenwerking tussen 
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studenten is een gemakkelijke manier om student-student interactie te initiëren (Money & Dean, 2019; 

Sun & Chen, 2016). In hun onderzoek naar studentretentie stellen Money en Dean (2019) overigens 

wel dat het implementeren van online groepsopdrachten enkel nut heeft als de voorgang gemonitord 

wordt door de docent. Met name in groepen waar een gebrek aan motivatie heerst kan zonder goede 

monitoring en coaching de effectiviteit van de samenwerking en interactie teniet worden gedaan. 

Synchrone communicatie vergemakkelijkt de real-time communicatie en is daarom beter voor de 

social presence (Gegenfurtner & Ebner, 2019). Desalniettemin dient asynchrone communicatie niet te 

worden uitgesloten omdat synchroon en asynchroon complementair zijn aan elkaar (Sun & Chen, 

2016). Inmiddels zijn er tal van Web 2.0 tools om interacties te initiëren. Denk hierbij aan tools voor 

videoconferenties zoals Microsoft Teams en Zoom maar ook aan tools als Nearpod, Wiki’s, 

Mentimeter, blogs, Padlet en kahoot. 

Tot slot gaat de teaching presence over hoe de cognitive en social presence versterkt worden door 

de rol van de docent. Door middel van een goed cursusontwerp en organisatie, faciliterende 

leeractiviteiten en directe ondersteuning kan hieraan worden voldaan. Een goed cursusontwerp en 

organisatie zorgt ervoor dat de student weet waar alle relevante informatie te vinden is, waar hij 

antwoord op zijn vragen kan krijgen en wanneer zij aanwezigheid en/of feedback van de docent kan 

verwachten (Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019). Om studenten betrokken te houden 

adviseren Muljana en Luo (2019) docenten om met grote regelmaat contact met studenten te 

onderhouden omdat een gebrek aan communicatie de uitval van studenten vergroot. Anders dan bij 

face-to-face onderwijs is het voor docenten in online of blended onderwijs lastig moeilijker om non- 

verbale signalen op te vangen (Thomas & Thorpe, 2019). Hierdoor zijn er mogelijk aanpassingen 

nodig in de onderwijsmethoden zodat de kwaliteit van de interacties behouden blijft. Tot slot verwijst 

directe ondersteuning naar het gegeven dat een docent ‘er moet zijn’ voor zijn studenten. Dit kan 

alleen als de docent zich presenteert als een authentiek persoon die studenten gaandeweg leren kennen 

(Thomas & Thorpe, 2019). Zeker als studenten veel op afstand zijn is het belangrijk om een actieve, 

gepersonaliseerde dialoog aan te gaan om studenten betrokken te houden (Money & Dean, 2019; 

Muljana & Luo, 2019). 

Sorensen en Baylen (2009) hebben zeven principes voor web-based onderwijs geformuleerd die 

zijn afgeleid van de zeven principes voor goed onderwijs van Chickering en Gamson (1987). Deze 

zeven principes kunnen naast het bestaande onderwijs worden gelegd om te kijken of hier al aan wordt 

voldaan: 

 
1. Zorg voor interactie tussen student en docent in de online leeromgeving. 

2. Zorg voor samenwerking tussen lerenden. 

3. Actief leren (betekenisvolle leeractiviteiten, voorkennis activeren, feedback en 

reflectie). 
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4. Zorg voor snelle feedback en begeleiding zodat lerenden op het juiste spoor blijven 

met het oog op de leerdoelen. 

5. Begeleid studenten bij het beheren van hun tijd in een online leeromgeving. 

6. Communiceer hoge verwachtingen zodat studenten ernaar streven om aan deze 

verwachtingen te kunnen voldoen 

7. Respecteer verschillende manieren van leren en ontwikkel een grote verscheidenheid 

aan instructiestrategieën om tegemoet te komen aan de diversiteit aan studenten. 

 
De community of inquiry is door Fiock (2020) gecombineerd met de zeven principes voor web- 

based onderwijs welke heeft geleid tot een tabel met leeractiviteiten die inzetbaar zijn wanneer je een 

community of inquiry binnen een online cursus wilt gebruiken. Deze tabel is zeer praktisch voor het 

ontwerpen van online onderwijs en te zien in bijlage 1. 

 
Organiseer interacties om de motivatie te verhogen 

Studenten worden in een online omgeving meer blootgesteld aan afleidingen en hebben minder 

overzicht, wat een negatieve weerslag kan hebben op de motivatie (Aarts et al., 2020). Interacties 

kunnen de leerprestaties van studenten alsmede de motivatie verhogen (Kuo & Belland, 2016). Er 

worden drie vormen van interactie onderscheiden: student-student-, student-docent- en student- 

inhoudinteractie. Deze interacties kunnen zowel synchroon (videobellen, chatten) als asynchroon (e- 

mail, Google Drive) plaatsvinden. Verder heeft onderzoek van Borokhovski et al. (2012) aangetoond 

dat interactie tijdens de les het grootste effect heeft op de leerprestatie als deze doelbewust ontworpen 

en geïmplementeerd is. 

De docent betrekt de studenten actief bij de les door vragen te stellen, studenten te vragen om te 

reageren op medestudenten. Ook buiten de lessen om is er de mogelijkheid om interacties in te 

bouwen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsopdrachten in kleine groepen. Bij het ontwerpen van 

samenwerkingstaken (zowel in het fysiek als afstandsonderwijs) zijn vier effectieve elementen te 

onderscheiden: positieve onderlinge afhankelijkheid tussen studenten, individuele 

verantwoordelijkheid, interacties tussen studenten en het geven en ontvangen van uitgebreide uitleg. 

 

 

Docentgebonden factoren 

 
 

Docenttaken bij blended onderwijs 

Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van een online- of blended 

onderwijsomgeving zullen docenten andere docentrollen op zich moeten nemen (Salmon, 2012; 

Styron, 2010; Thomas & Thorpe, 2019). Door middel van literatuuronderzoek hebben Baran et al. 

(2011) een viertal rollen geïdentificeerd die een docent zou moeten aannemen in een online 
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onderwijsomgeving: de facilitator, de instructieontwerper, de manager en bewaker van sociale 

contacten. Als facilitator is de docent zich ervan bewust dat hij niet langer enkel de kennisoverdrager 

is maar een coach die de student faciliteert zodat deze tot leren kan komen. Het ontwerpen van online 

instructiemateriaal om het leren mogelijk te maken is een taak die vaak bij docenten terecht komt. Als 

manager is de docent verantwoordelijk voor de organisatie van de cursusactiviteiten en het omgaan 

met communicatie-uitdagingen. Tot slot heeft de docent een sociale rol waarbij hij zorgdraagt voor 

een veilig leerklimaat en de communicatie met en tussen studenten. 

Om deze rollen te kunnen aannemen zullen docenten nieuwe kennis en vaardigheden moeten 

aanleren. Voor online-onderwijs hebben docenten goede interpersoonlijke vaardigheden nodig, en 

dienen zij toegankelijk en beschikbaar te zijn (Thomas & Thorpe, 2019). Daarnaast hebben docenten 

sterke organisatorische vaardigheden nodig, het is bij online-onderwijs nog meer van belang om van 

tevoren goed na te denken over de structuur, planning en organisatie van het onderwijs (Sun & Chen, 

2016). Tot slot is het van groot belang om vaardig te zijn met de gebruikte technologieën en web 2.0 

tools zodat zij deze effectief kunnen inzetten en studenten kunnen helpen wanneer zij problemen 

ondervinden (Dorresteijn et al., 2020). 

 

 

Studentgebonden factoren 

Zelfregulatievaardigheden van studenten 

Zelfregulerend leren houdt in dat studenten eigenaarschap nemen over hun leerproces en 

zelfstandig bezig zijn met de leerstof. Onderzoek laat zien dat studenten met veel 

zelfregulatievaardigheden, zoals het kunnen indelen van de eigen tijd, een diepere vorm van leren 

bereiken en beter presteren (Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019). Hoewel zelfregulatie ook 

van belang is bij traditioneel onderwijs, is het nog relevanter voor afstandsonderwijs omdat studenten 

meer op zichzelf zijn aangewezen doordat zij minder sturing van docenten ontvangen en minder 

interactie met medestudenten hebben. In een meta-analyse van Broadbent en Poon (2015) is 

aangetoond dat zelfregulerende vaardigheden als time-management, kritisch denken, metacognitie, en 

peer-leren een positieve invloed hebben op leeruitkomsten. Met name peer-leren bleek effectief bij 

afstandsonderwijs waarbij geen docent aanwezig is (Broadbent & Poon, 2015). 

De opleiding heeft een rol in het verbeteren van de zelfregulerende vaardigheden van studenten. 

Dit kan de opleiding bewerkstelligen door hier extra aandacht aan te besteden in de vorm van 

cursussen op het gebied van reflecteren, studeerstrategieën en time-management. 

 
Digitale geletterdheid van studenten 

Veel van de mbo-studenten zijn opgegroeid in een wereld waarin digitale middelen zoals 

smartphones en laptops altijd binnen handbereik zijn. Echter, betekent dit niet dat het ook goed gesteld 

is met de digitale geletterdheid van deze studenten. Digitale geletterdheid is het geheel van ICT- 
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basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking (SLO, 2021). In 

een blended onderwijsomgeving dienen studenten te beschikken over digitale vaardigheden om 

effectief te kunnen werken met de gebruikte technologieën en Web 2.0 tools (Delnoij et al., 2020; 

Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019; Tang & Chaw, 2016). Tevens heeft het eigen 

vertrouwen van de student omtrent het kunnen gebruiken van en interacteren in een online 

leeromgeving invloed op de leerprestaties en studenttevredenheid (Money & Dean, 2019; Yunusa & 

Umar, 2021). 

De opleiding heeft een taak in het bijbrengen van ICT-basisvaardigheden, dit kan bereikt worden 

door het aanbieden van extra lessen waarmee studenten hun ICT-vaardigheden kunnen verbeteren en 

waarbij geoefend wordt met de specifieke technologieën en Web 2.0 tools. Verder is aan te raden om 

binnen een onderwijsinstelling of opleiding afspraken te maken over welke technologieën en tools er 

gebruikt worden. Op deze manier raken studenten vertrouwd met de gebruikte tools en hoeven zij niet 

steeds aan nieuwe technologieën en Web 2.0 tools te wennen. Ook extra handleidingen en 

toegankelijke technische ondersteuning zijn van belang, zodat de student bij problemen snel geholpen 

kan worden en dit niet het leren belemmerd. Tot slot moet een docent beschikbaar blijven voor 

eventuele vragen. 

 
Motivatie van studenten 

De effectiviteit van online en blended leren kan worden beïnvloed door de motivatie van de 

student ten opzichte van online leren in het algemeen of meer specifiek ten opzichte van een opleiding, 

docent of medestudenten (Lee & Choi, 2011). Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat de motivatie 

van invloed is op de leerprestaties en studenttevredenheid (Delnoij et al., 2020; Lee & Choi, 2011; 

Money & Dean, 2019; Muljana & Luo, 2019; Rodrigues et al., 2019). In een online omgeving worden 

meer blootgesteld aan afleidingen en hebben zij minder overzicht, wat een negatieve weerslag kan 

hebben op de motivatie (Aarts et al., 2020). Het is dus van groot belang om studenten in online of 

blended onderwijsomgevingen gemotiveerd te houden. Om de motivatie te verhogen is het belangrijk 

dat de docent betekenis geeft aan het leren en gemaakte keuzes onderbouwd zodat studenten het als 

nuttig ervaren (Rodrigues et al., 2019). Een andere manier om de motivatie te verhogen is het 

inbouwen van voldoende interacties zodat studenten het gevoel hebben onderdeel van een groep te 

zijn (Kuo & Belland, 2016). Tot slot heeft de mate waarin de student vertrouwen heeft in de eigen 

capaciteit invloed op de studenttevredenheid, leerprestaties en motivatie (Muljana & Luo, 2019; 

Yunusa & Umar, 2021). Het is dan ook een taak van de docent om hierop in te spelen door passende 

leeractiviteiten op het juiste niveau aan te bieden en de student te voorzien in constructieve feedback 

(Vo et al., 2017). 
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Bijlagen 

 
 

Bijlage 1. Tabel met leeractiviteiten zeven principes van goed onderwijs en CoI 
 

 

 
 

Zeven 

principes 

voor goed 

onderwijs 

in een 

online 

omgeving 

CoI 

raamwer 

k 

Leeractiviteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Student 

– docent 

contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

presence 

o Maak een "Meet Your Classmates" onderdeel van je cursus waarin jij en studenten 
zich aan elkaar voorstellen (Richardson et al., 2009) 

o Ontwikkel initiële cursusactiviteiten (bijv. ijsbrekers) om de ontwikkeling van snel 
vertrouwen aan te moedigen (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009). 

o Moedig studenten aan om ervaringen en overtuigingen te delen in online discussies 
(Richardson et al., 2009). 

o Moedig plaatsvervangende interactie aan en ondersteun deze (Richardson et al., 
2009). 

o Gebruik korte video's van jezelf om de cursus en bepaalde onderwerpen te 
introduceren (Seckman, 2018). 

o Overweeg realtime communicatie op te nemen met behulp van applicaties zoals chat, 
collaborative whiteboards, interactieve video, tekst, of virtuele messaging 
(Lowenthal & Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009; Seckman, 2018). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Richardson et al., 2009). 

o Werk binnen teams, maar wissel de rollen onder studenten af (Richardson et al., 
2009). 

o Laat studenten expliciet kennismaken met het belang van student-tot-student 
interactie (Stewart, 2017). 

o Hanteer waar mogelijk cursusgroottes met een kleinere student-instructeur ratio 
(Rovai, 2000) 

o Overweeg het uitvoeren van één-op-één coaching en mentoring; online 
cursusoriëntaties (Lowenthal & Dunlap, 2018; Rovai, 2000). 

o Houd toegewijde discussie voor cursusintroducties om te helpen een gevoel van 
gemeenschap op te bouwen (Rovai, 2000). 

o Bied mogelijkheden voor student- en docentprofielen binnen het 
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  leermanagementsysteem (Lowenthal & Parscal, 2008) 
o Integreer audio en video binnen de cursusinhoud (Lowenthal & Parscal, 2008; 

Seckman, 2018). 
o Deel persoonlijke verhalen, professionele ervaringen, en gebruik emoticons 

(Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Spreek studenten bij naam aan (Lowenthal & Parscal, 2008). 
o Maak veel menselijke connecties vroeg in de cursus om ervoor te zorgen dat alle 

studenten zich op hun gemak voelen om met jou en elkaar te communiceren (Dunlap 
& Lowenthal, 2018). 

Cogni 

tive 

presence 

o Content en proces scaffolds gebruiken om gewenst gedrag te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Reflecteren op interacties tussen studenten en docenten (Redmond, 2014). 

 

 

 

 

 

 
 

Teach 

ing 

presence 

o Zorg voor frequente mogelijkheden voor zowel publieke als privé-interacties met 
leerlingen (Richardson et al., 2009). 

o Ontwerp diverse activiteiten die elke week moeten worden voltooid (Richardson et 
al., 2009). 

o Laat studenten expliciet kennismaken met het belang van interactie van student tot 
student (Stewart, 2017). 

o Bereid je voor op het tijdig retourneren van opdrachten en een snelle reactie op 
studenten in e-mail, chat, of discussie (Watson et al., 2017). 

o Wees actief in discussieborden; wees je er echter van bewust dat het te snel posten 
van ideeën van docenten de discussie tussen studenten kan stoppen (Watson et al., 
2017). 

o Heb waar mogelijk cursusgroottes met een kleinere student-instructeur ratio (Rovai, 
2000). 

o Beperk de klassengrootte (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Beantwoord e-mail snel (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Toon je karakter; persoonlijkheid is een goede zaak (Dunlap & Lowenthal, 2018). 
o Heb een gevoel voor humor en deel dit indien en wanneer gepast (Dunlap & 

Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 
Samen 

werking 

tussen 

studenten 

 

 

 

 

 

 

 
 

Social 

presence 

o Ontwikkel initiële cursusactiviteiten (bijv. ijsbrekers) om de ontwikkeling van snel 
vertrouwen aan te moedigen (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Moedig studenten aan om ervaringen en overtuigingen te delen in online discussies; 
laat meerdere perspectieven zien (Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 
2016). 

o Maak deelname aan discussie een belangrijk onderdeel van de cursuscijfers 
(Richardson et al., 2009). 

o Eis van deelnemers aan discussies dat ze reageren op de postings van hun 
klasgenoten en/of reageren op alle reacties op hun eigen postings (Richardson et al., 
2009). 

o Laat leerlingen optreden als experts (bijv. een discussie leiden; Richardson et al., 
2009). 

o Moedig plaatsvervangende interactie aan en ondersteun ze (Richardson et al., 2009). 
o Gebruik trackingmechanismen om zowel het lezen als het reageren op berichten te 

belonen (Richardson et al., 2009). 

o Ontwerp gemeenschapsopbouwende activiteiten; laat studenten generieke groepen 
hernoemen voor personalisatie (Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Ontwerp collaboratieve activiteiten-probleemoplossende taken, projecten, kleine 

groepsdiscussies (Richardson et al., 2009). 
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  o Overweeg real time communicatie op te nemen met behulp van applicaties zoals chat, 
collaborative whiteboards, interactieve video, tekst of virtuele messaging (Lowenthal 
& Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009; Seckman, 2018). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Werk binnen teams, maar wissel van rol onder studenten (Richardson et al., 2009). 
o Leg studenten expliciet uit hoe belangrijk interactie tussen studenten is, zodat ze de 

perspectieven van klasgenoten als waardevol kunnen zien (Stewart, 2017). 

o Creëer ruimtes waar studenten met elkaar kunnen communiceren (klas e-mail, 
student discussie tab, virtueel sociaal café, etc.; Peacock & Cowan, 2016; Stewart, 
2017). 

o Gebruik groepsdiscussie, groepsbrainstormsessies en journaling/blogging om 
reflectieve observatie aan te moedigen (Dunlap et al., 2016). 

o Creëer een geschikt sociaal klimaat voor in-group en cross-group communicatie dat 
bijdraagt aan het cultiveren van leerervaringen (Stephens & Roberts, 2016; Szeto, 
2015). 

 

 

 

 

 

 

Cogni 

tive 

presence 

o Stimuleer experimenteren, divergent denken en meerdere perspectieven in online 
discussies door provocatieve, open vragen (Richardson et al., 2009). 

o Modelleer, ondersteun en moedig verschillende standpunten aan in online discussies 
(Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik peer review van discussie postings om reacties vorm te geven (Richardson et 
al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Sta ruimtes toe (discussies, blogs, wiki's, virtueel café en journaals) waar studenten 
het intellectuele eigendom van andere studenten kunnen horen (hun eigen ideeën; 
Peacock & Cowan, 2016; Stewart, 2017). 

o Geef de meningen en opmerkingen van studenten in gesprekken (matching students 
with similar ideas; Stewart, 2017). 

o Gebruik groepsdiscussie, groepsbrainstormsessies en journaling/blogging om 
reflectieve observatie te stimuleren (Dunlap et al., 2016). 

o Construeer een formatief beoordelingsschema voor peer-ondersteund leren dat zowel 
de leerervaringen van de student als de onderwijservaringen van de docent verbetert 
(Szeto, 2015). 

o Bied mogelijkheden voor hogere orde leren en ervaringsleren om studenten te 
betrekken (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Reflecteer op groepswerk of peer-ondersteunde leerervaringen (Redmond, 2014). 

 

 

 

 

 
Teach 

ing 

presence 

o Niet te aanwezig te zijn in online discussies, maar de interactie tussen studenten te 
faciliteren (Richardson et al., 2009). 

o Pas principes van samenwerkend leren toe om discussies in kleine groepen en 
samenwerkingsprojecten te ondersteunen (Richardson et al., 2009). 

o Wees actief in discussieborden; wees je er echter van bewust dat het te snel plaatsen 
van ideeën van docenten de discussie tussen studenten kan stoppen (Watson et al., 
2017). 

o Creëer een geschikt sociaal klimaat voor in-group en cross-group communicatie dat 
bijdraagt aan het cultiveren van leerervaringen (Stephens & Roberts, 2016; Szeto, 
2015). 

o Structureer samenwerkende leeractiviteiten (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Gebruik groepswerkstrategieën (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Draag bij aan discussieforum gedurende de week (Lowenthal & Parscal, 2008). 
o Gebruik collaboratieve groepsprojecten om studenten te laten werken aan 

onderwerpen van hun eigen keuze die nog steeds voldoen aan de leerdoelen van de 
cursus (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

Actief Social o Maak deelname aan discussies een belangrijk onderdeel van de cijfers voor de cursus 

(Richardson et al., 2009). 
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leren presence o Eis van deelnemers aan discussies dat ze reageren op postings van hun klasgenoten 
en/of reageren op alle reacties op hun eigen postings (Richardson et al., 2009). 

o Maak leerlingen verantwoordelijk voor het onderhouden van discussiethema's 
(Richardson et al., 2009). 

o Laat leerlingen discussiethema's samenvatten (Richardson et al., 2009). 
o Laat leerlingen optreden als experts (bv. een discussie leiden; Richardson et al., 

2009). 

o Eis van leerlingen dat ze materiaal uit de discussies verwerken in hun opdrachten 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik trackingmechanismen om zowel het lezen als het reageren op berichten te 
belonen (Richardson et al., 2009). 

o Maak een dagboek of andere interactie met uw leerlingen op een individuele en 
persoonlijke basis (Richardson et al., 2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, vooral sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Integreer audio en video binnen de cursusinhoud (Lowenthal & Parscal, 2008; 
Seckman, 2018). 

o Laat studenten videoreacties plaatsen, gebruik apps zoals screencasting (Dunlap & 

Lowenthal, 2018; Seckman, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cogni 

tive 

presence 

o Identificeer de grote ideeën die studenten uit je cursus moeten halen en ontwikkel 
belangrijke cursusactiviteiten rond de beoordeling daarvan (Richardson et al., 2009). 

o Identificeer belangrijke kennis, vaardigheden en attitudes die studenten zouden 
moeten leren en ontwikkel aanvullende cursusactiviteiten rond de beoordeling 
daarvan (Richardson et al., 2009). 

o Zorg voor meerdere representaties van de kennis die je wilt dat studenten leren en 
meerdere activiteiten om gewenste vaardigheden te oefenen (Richardson et al., 
2009). 

o Stimuleer experimenteren, divergent denken en meerdere perspectieven in online 
discussies door provocatieve, open vragen (Richardson et al., 2009; Stephens & 
Roberts, 2016). 

o Eis discussiesamenvattingen die stappen in het kenniscreatieproces identificeren 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik peer review van discussie postings om reacties vorm te geven (Richardson et 
al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik online discussie- en schrijfactiviteiten om conceptueel leren en divergent 
denken te ondersteunen (Richardson et al., 2009). 

o Gebruik zelftesten, oefenopdrachten, simulaties en andere interactieve activiteiten om 
de ontwikkeling van vaardigheden en convergent denken te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Ontwikkel beoordelingscriteria voor discussies en cursusactiviteiten die gewenst 
cognitief gedrag belonen (Richardson et al., 2009). 

o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 
en feedback die kunnen worden gedeeld tussen cursussen en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Ontwikkelen van discussies over het intellectueel eigendom van studenten (hun eigen 
ideeën; Stewart, 2017). 

o Ruimtes (discussies, blogs, wiki's, virtueel café en journaals) toestaan waar studenten 
het intellectuele eigendom van andere studenten (hun eigen ideeën; Peacock & 
Cowan, 2016; Stewart, 2017) kunnen horen. 

o Betrek studenten met video, case studies, labs, verhalen, simulaties, en games 
(Dunlap et al., 2016). 

o Zorg voor video/audio lezingen, laat studenten lezingen voltooien, position papers 
schrijven, en modelbouw (Dunlap et al., 2016; Seckman, 2018). 

o Bied studenten mogelijkheden waar ze projecten en simulaties kunnen voltooien, zich 
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  bezig kunnen houden met service learning en veldwerk (Dunlap et al., 2016). 
o Ontwikkel door studenten of docenten geleide discussiegroepen, debatten, projecten 

en samenwerkende leergroepen (Rovai, 2000). 
o Modelleer hoger-orde denken door regelmatig vragen te stellen die de kennis van 

studenten peilen (Rovai, 2000). 

o Ontwikkel open discussievragen over kritisch denken (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Integreer reflectieve activiteiten (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Laat studenten materialen maken en plaatsen, bronnen zoeken en plaatsen (Dunlap & 
Lowenthal, 2018). 

Teach 

ing 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussies (Richardson et al., 2009). 

o Wees niet te veel "aanwezig" in online discussies, maar faciliteer de interactie tussen 
studenten (Richardson et al., 2009). 

o Pas principes van samenwerkend leren toe om discussies in kleine groepen en 
samenwerkingsprojecten te ondersteunen (Richardson et al., 2009). 

o Vermeld duidelijk de doelstellingen en verwachtingen van de cursus (Richardson et 
al., 2009). 

o Zorg voor een gedetailleerd schema van de cursus, inclusief de deadlines voor alle 
opdrachten (Richardson et al., 2009). 

o Geef duidelijke beoordelingsrichtlijnen, inclusief rubrics voor complexe opdrachten 
(Richardson et al., 2009). 

o Leg studenten duidelijk uit dat cursusdeelname niet alleen een vereiste is, maar ook 
een onderdeel van de cursus dat beoordeeld wordt (Rovai, 2000). 

o Gebruik continue en authentieke beoordelingsstrategieën (Lowenthal & Parscal, 
2008). 

o Creëer mogelijkheden voor studenten om hun problemen op te lossen (Dunlap & 

Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feedba 

ck 

Social 

presence 

o Gebruik audio/video om feedback op opdrachten in te bouwen (Lowenthal & Dunlap, 
2018; Richardson et al., 2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, etc. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Gepersonaliseerde feedback; één-op-één e-mails (Lowenthal & Dunlap, 2018). 
o Walk-through of how-to screencasts/video's met betrekking tot specifieke feedback 

(Lowenthal & Dunlap, 2018). 

o Gebruik van telefoongesprekken (Lowenthal & Dunlap, 2018). 
o Gebruik peer review voor relatieopbouw (Lowenthal & Dunlap, 2018). 

Cogni 

tive 

presence 

o Gebruik peer review van discussieposts om reacties vorm te geven (Richardson et al., 
2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Ontwikkel beoordelingsschema's voor discussies en cursusactiviteiten die gewenst 
cognitief gedrag belonen (Richardson et al., 2009). 

o Bied frequente mogelijkheden voor toetsing en feedback (Richardson et al., 2009). 

o Automatiseer toetsing en feedback waar mogelijk (Richardson et al., 2009). 
o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 

en feedback, die gedeeld kunnen worden tussen vakken en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Gebruik peer evaluaties in de vorm van feedback (Rovai, 2000; Stephens & Roberts, 
2016). 

o Construeer een formatief beoordelingsschema voor peer-ondersteund leren dat zowel 
de leerervaring van de student als de onderwijservaring van de docent verbetert 
(Stephens & Roberts, 2016; Szeto, 2015). 

o Geef tijdig relevante individuele en groepsfeedback; feedback is essentieel, en wees 

specifiek in je feedback (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

Teach o Zorg voor frequente mogelijkheden voor zowel publieke als privé-interacties met 
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 ing 

presence 

studenten (Richardson et al., 2009). 
o Geef studenten tijdige en ondersteunende feedback, gepersonaliseerde feedback, één- 

op-één e-mails (Lowenthal & Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009). 
o Ontwerp gevarieerde, beoordeelde activiteiten die elke week moeten worden voltooid 

(Richardson et al., 2009). 

o Bereid het tijdig inleveren van opdrachten voor en reageer snel op studenten in e- 
mail, chat, of discussie (Watson et al., 2017). 

o Geef constructieve en tijdige feedback aan studenten (Watson et al., 2017). 
o Geef feedback, zelfs als feedback bestaat uit een eenvoudige bevestiging dat het werk 

is ontvangen (Rovai, 2000). 

o Geef onmiddellijk feedback; stel tijdig vragen; deel afgewerkte leerartefacten tussen 
groepen studenten (Szeto, 2015). 

o Gebruik continue en authentieke beoordelingsstrategieën (Lowenthal & Parscal, 
2008). 

o Stuur voortgangsrapportages over deelname en kwaliteit van postings (Lowenthal & 
Parscal, 2008). 

o Grade frequent; elke week of vaker (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Zorg ervoor dat feedback duidelijk en expliciet is, en mogelijkheden bevat om vragen 
te stellen voor duidelijkheid (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time 

on task 

Social 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussies (Richardson et al., 2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, in het bijzonder 
sociale software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 
2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik in plaats van een op tekst gebaseerde aankondiging een video walk through 
(Dunlap & Lowenthal, 2018; Seckman, 2018). 

o Zorg voor online oriëntatie op de cursus, cursus video walk through (Lowenthal & 

Dunlap, 2018). 

Cogni 

tive 

presence 

o Identificeer belangrijke kennis, vaardigheden en attitudes die studenten moeten leren 
en ontwikkel aanvullende cursusactiviteiten rond de beoordeling daarvan 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik zelftesten, oefenopdrachten, simulaties en andere interactieve activiteiten om 
de ontwikkeling van vaardigheden en convergent denken te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Vermijd overbodige video en audio, voeg geen overbodige tekst toe op het scherm 
(Richardson et al., 2009). 

o Begin presentaties met beschrijvingen van onderdelen en organisatie (Richardson et 
al., 2009). 

o Laat lerenden het tempo van de presentaties bepalen (Richardson et al., 2009). 

Teach 

ing 

presence 

o Cursussen ontwerpen en beoordelen op duidelijkheid en consistentie (Richardson et 
al., 2009). 

o Zorg ervoor dat de cursussen goed georganiseerd zijn en dat de organisatie duidelijk 
is voor de studenten en gemakkelijk te navigeren; online cursusoriëntatie (Lowenthal 
& Dunlap, 2018; Richardson et al., 2009). 

o Zorg voor voorgestelde deadlines voor eerste postings die betrokkenheid halverwege 
de week bevorderen, in tegenstelling tot postings die alleen in het weekend 
plaatsvinden (Lowenthal & Parscal, 2008). 

o Beantwoord e-mail snel (Lowenthal & Parscal, 2008). 
o Stuur voortgangsrapporten over deelname en kwaliteit van de berichten (Lowenthal 

& Parscal, 2008). 

o Beschik over effectieve beoordelingsinstrumenten/trucs zodat studenten weten hoe ze 
beoordeeld worden (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Breng alle cursusvereisten van tevoren in kaart, zodat jij en je studenten de werklast 

aan het begin van de cursus kunnen plannen (Dunlap & Lowenthal, 2018). 
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  o Zorg ervoor dat je studenten niet kunnen verdwalen - zorg ervoor dat ze weten wat je 
verwachtingen zijn, wat ze moeten doen, wanneer het gedaan moet zijn en wat je 
verwachtingen zijn voor de cursus (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Structureer online leermiddelen zodat materialen één klik verwijderd zijn (Dunlap & 

Lowenthal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comm 

uniceer 

hoge 

verwachtin 

gen 

 

 
Social 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussiëren (Richardson et al., 2009). 

o Leg studenten expliciet uit hoe belangrijk interactie tussen studenten is, zodat ze de 
perspectieven van klasgenoten als waardevol kunnen zien (Stewart, 2017). 

o Creëer ruimtes waar studenten met elkaar kunnen communiceren (klas e-mail, 
student discussie tab, etc.; Stewart, 2017). 

o Plaats introducties en verwachtingen document voordat studenten toegang krijgen tot 

de cursus (Lowenthal & Parscal, 2008). 

 

 

 

 
Cogni 

tive 

presence 

o Identificeer de grote ideeën die je wilt dat studenten meenemen uit je cursus en 
ontwikkel belangrijke cursusactiviteiten rond de beoordeling daarvan (Richardson et 
al., 2009). 

o Modelleer, ondersteun en moedig verschillende standpunten aan in online discussies 
(Richardson et al., 2009). 

o Gebruik content en processcaffolds om discourse gedrag te ondersteunen (Richardson 
et al., 2009). 

o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 
en feedback die kunnen worden gedeeld tussen cursussen en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Modelleer en bied gestructureerde begeleiding; bied voorbeelden van projecten aan 
voor voorbeelden (Watson et al., 2017). 

o Modelleer hoger-orde denken door regelmatig vragen te stellen die de kennis van 

studenten peilen (Rovai, 2000). 

 

 

 

 
 

Teach 

ing 

presence 

o Laat studenten expliciet kennismaken met de unieke aard en het leerpotentieel van 
online discussies (Richardson et al., 2009). 

o Geef studenten expliciete en redundante instructies voor alle cursusactiviteiten 
(Richardson et al., 2009). 

o Maak doelen duidelijk (Richardson et al., 2009). 
o Zorg voor duidelijke beoordelingsrichtlijnen, inclusief rubrics voor complexe 

opdrachten (Richardson et al., 2009). 
o Zorg voor meningen en opmerkingen van studenten in gesprekken (matching students 

with similar ideas; Stewart, 2017). 
o Zorg voor beschikbaarheid van de docent, zodat studenten op de hoogte zijn van de 

reactietijd van de docent (Watson et al., 2017). 

o Wees concreet en expliciet met instructies voor alle activiteiten, opdrachten, en 
projecten (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

o Maak alles expliciet: zeg meer dan je denkt te moeten zeggen (Dunlap & Lowenthal, 

2018). 

 

Respect 

eer 

verschillen 

de    

manieren 

van leren 

 

 

 

Social 

presence 

o Stel regels van etiquette op voor je cursus (Richardson et al., 2009; Stephens & 
Roberts, 2016). 

o Moedig studenten aan om ervaringen en overtuigingen te delen in online discussies; 
sta meerdere perspectieven toe (Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Laat studenten fungeren als experts (bijv. een discussie leiden; Richardson et al., 
2009). 

o Overweeg Web 2.0-toepassingen te integreren in cursusactiviteiten, met name sociale 
software zoals blogs, wiki's, enz. (Peacock & Cowan, 2016; Richardson et al., 2009; 
Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik groepsdiscussies, brainstormsessies in groepen en journaling/blogging om 

reflectieve observatie aan te moedigen (Dunlap et al., 2016). 

Cogni o Zorg voor meerdere representaties van de kennis die je wilt dat leerlingen leren en 
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 tive 

presence 

meerdere activiteiten om gewenste vaardigheden te oefenen (Richardson et al., 2009; 

Stephens & Roberts, 2016). 

o Stimuleer experimenteren, divergent denken en meerdere perspectieven in online 
discussie door provocatieve, open vragen, authentieke producten (Richardson et al., 
2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Modelleer, ondersteun en moedig uiteenlopende standpunten aan in online discussies 
(Richardson et al., 2009; Stephens & Roberts, 2016). 

o Gebruik zelftesten, oefenopdrachten, simulaties, en andere interactieve activiteiten 
om de ontwikkeling van vaardigheden en convergent denken te ondersteunen 
(Richardson et al., 2009). 

o Ontwikkel algemene leermodules met mogelijkheden voor actief leren, beoordeling 
en feedback die kunnen worden gedeeld tussen cursussen en/of toegankelijk zijn voor 
studenten voor remediëring of verrijking (Richardson et al., 2009). 

o Presenteer woorden in gesproken vorm, gebruik woorden en beelden tegelijkertijd 
om concepten uit te leggen (Richardson et al., 2009). 

o Gebruik groepsdiscussie, groepsbrainstormsessies en journaling/blogging om 
reflectieve observatie aan te moedigen (Dunlap et al., 2016). 

o Betrek studenten met video, case studies, labs, verhalen, simulaties en games (Dunlap 
et al., 2016). 

o Ontwikkel door studenten of docenten geleide discussiegroepen, debatten, projecten, 
en samenwerkende leergroepen (Rovai, 2000). 

o Overweeg samenwerkend werk waarbij studenten alternatieve standpunten met elkaar 

kunnen delen (Rovai, 2000). 

 
Teach 

ing 

presence 

o Zorg voor frequente mogelijkheden voor zowel publieke als private interacties met 
studenten (Richardson et al., 2009). 

o Ontwerp cursussen voor keuze, flexibiliteit en controle van de leerling (Richardson et 
al., 2009). 

o Ontwerp leerervaringen die inspelen op alle leervoorkeuren/stijlen; authentieke 
producten (Dunlap & Lowenthal, 2018; Stephens & Roberts, 2016). 

o Houd rekening met culturele verschillen (Dunlap & Lowenthal, 2018). 

 


