
Kick-off
ontwerpcyclus
2017-2018

• Lectoraat Technologie-Ondersteund Leren
• Werkgroep Blended learning Zuyd Professional



9.00 - 9.15 Welkom: koffie en voorstellen 
9.15 - 9.20 Padlet (staat gedurende presentaties open om (ontwerp)vragen op te stellen)
9.20 - 9.25 Het gemeenschappelijk model voor flexibel en vraaggestuurd onderwijs (Marcel Graus)
9.25 - 9.30 Kaders en formats portfolioassesment (Jeanine Schmeitz)
9.30 - 10.00 Het TOL-model DC4E, het verrijkt stappenplan (Evelien van Limbeek)
10.00 - 10.30 Good practice: ZP-module Pedagogiek (Didi Joppe)
10.30 - 10.45       Pauze
10.45 - 11.00 Demonstratie Blackboard Template + stijlboek / Startmodule (Judith van Hooijdonk)
11.00 - 12.00         In groepen ontwerpvragen bespreken adhv Padlet (Evelien van Limbeek)

AGENDA



https://padlet.com/ZuydHogeschool/VragenZP

Post ze op:

https://padlet.com/ZuydHogeschool/VragenZP


Link naar 
document

https://zuydhogeschool-my.sharepoint.com/personal/irene_schweden_zuyd_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=e2nW8R95pEymYsqYmZSxFuHdbbuaLAM2O9E/mSowVrw%3d&docid=2_0427a51dfc9d94faa94464e0f1d9c0f30&rev=1
https://zuydhogeschool-my.sharepoint.com/personal/irene_schweden_zuyd_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=e2nW8R95pEymYsqYmZSxFuHdbbuaLAM2O9E/mSowVrw%3d&docid=2_0427a51dfc9d94faa94464e0f1d9c0f30&rev=1
https://zuydhogeschool-my.sharepoint.com/personal/irene_schweden_zuyd_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=e2nW8R95pEymYsqYmZSxFuHdbbuaLAM2O9E/mSowVrw%3d&docid=2_0427a51dfc9d94faa94464e0f1d9c0f30&rev=1


Links naar
• Kaders portfolio assessement
• format studenten
• format assessoren

https://zuydhogeschool-my.sharepoint.com/personal/irene_schweden_zuyd_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=vIOff2SC9DSalR5NEW4tR2cwL/HpjP0CiIjM7SvKVdA%3d&docid=2_0a5ee705f1d0b43d9b9ba7abe57609ec8&rev=1
https://zuydhogeschool-my.sharepoint.com/personal/irene_schweden_zuyd_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=BXAoMe4hM6Yhq9pB3DACGEKWTpKryftTFPe%2bHSbUpJo%3d&docid=2_03cb2ab5247e74ee3b8b826141e7e5e4e&rev=1
https://zuydhogeschool-my.sharepoint.com/personal/irene_schweden_zuyd_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=ZPDLeTzoJVVdTobMpK93f7G1xBDl2kvPUVVhpfpwWIU%3d&docid=2_0b8604cd38a4e47019409e4f83875745d&rev=1


De leeruitkomst bestaat uit onderdelen: 
beroepshandelingen: 
welke handelingen een student moet uitvoeren; 
bewijzen: 
de beroepsproducten waarin het beroeps handelen zichtbaar 
wordt; 
beoordelingscriteria:
de eisen  waaraan het handelen en de bewijzen moeten voldoen. 

Deze beschrijving maakt het mogelijk om leerwegonafhankelijk toetsen 
(LOT) op niveau van de leeruitkomst te definiëren; ook maakt het valideren 
van reeds elders verworven kennis mogelijk (de bewijzen). 



Formatieve evaluatie door feedback en toetsing in 

leeractiviteiten zoals modules en werkplekleren
• verschillende toetsvormen
• centraal staat feedback en ontwikkeling van de student

Summatieve toetsing leeruitkomst;

• 3 stappen: Self-, Peerassessments en portfolioasssessment
• ePortfolio met kernbewijsstukken, startt-documenten, reflectie en 

onderliggende bewijsstukken 



1.Self-assessment
De student beoordeelt zichzelf op de leeruitkomst(en) hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de rubric van de betreffende leeruitkomst en 
reflecteert hierop;

2.Peer-assessment
Een peer (mede-student of collega) beoordeelt de student met behulp 
van de rubric.

3.Portfolio-Assessment 
De student wordt beoordeeld door 2 assessoren 



Design Cyclus 4 Education
- Verrijkt procesmodel voor

(her)ontwerpen van (blended) 
onderwijs

- 8 stappen voor het ontwerpen van 
modulair onderwijs

- Elke stap verrijkt met hulpmiddelen
- Dynamisch model: learning by doing
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Identificeren: van begrip naar idee

Stap 1: Bepaal ambitie & doelgroep
- Leeropbrengst bepalen & koppelen

aan leeruitkomsten
- Werkveld betrekken (via online 

enquetes, skype, Bluejeans)
- Doelgroep: persona’s 



Identificeren: van begrip naar idee

Stap 1: Ondersteunende vragen
- Wat wil je veranderen, innoveren, 

oplossen?
- Waarom? Welk probleem los je 

hiermee op?
- Hoe ziet je doelgroep eruit? 

Homogeen of heterogeen? Op welke 
aspecten? 



Identificeren: van begrip naar idee

Stap 2: Uitdaging & randvoorwaarden
- Formuleren ontwerpuitdaging a.d.h.v. 

ambitie, rekening houden met 
randvoorwaarden en gekoppeld aan
leeruitkomsten (mindmapping)

- Randvoorwaarden:
- Gemeenschappelijk model ZP
- Kaders voor toetsing
- Technologisch-didactische kennis collega's

- Werkveldcheck (digitale enquete, online 
bijeenkomst)



Identificeren: van begrip naar idee
Stap 2: Ondersteunende vragen

Component Kernvraag:
Basisvisie Waartoe leren de studenten?
Leerdoelen Waar leren zij voor? Hoe is de relatie met 

leeruitkomsten?
Leerinhouden Wat leren ze?
Leeractiviteiten Hoe leren ze? Welk aandeel zal blended zijn? Wat kan 

online en wat moet face2face?

Docentrollen Hoe is de rol van de docent daarbij? Begeleider, expert, 
coach?

Leerbronnen en 
leermiddelen

Waarmee leren de studenten?

Studentgroeperingen Met wie leren zij? Alleen, peers, werkveld?

Plaats Waar leren zij?
Tijd Wanneer leren zij?
Beoordeling Hoe wordt hun leren en de opbrengst daarvan 

getoetst?



Combineren: van idee naar creatie

Stap 3: Inspiratie
- Herontwerp: vergelijk ontwerpuitdaging met 

bestaande module
- Inspiratie opdoen:

- Collega’s
- Literatuur (bijv. ICTO-blog, Dingen@Zuyd)
- Ontwerpmetaforen

“Het is gemakkelijker creatief te zijn door een oplossing af te leiden 
van bestaande oplossingen dan door met iets geheel nieuws te 

komen. “



Ontwerpmetaforen:

Aquisity-metafoor
- Verwerven van kennis
- Vergroten theoretische basis
- Beperkte rol werkveld

https://www.lucidchart.com/documents/edit/aae9bd88-d844-4662-80f7-4b61c3903fb9?shared=true&
https://www.lucidchart.com/documents/edit/aae9bd88-d844-4662-80f7-4b61c3903fb9?shared=true&


Ontwerpmetaforen:

Participatie-metafoor
- Toepassen van (eerder opgedane) 

kennis op authentieke casuistiek
- Delen van kennis door participatie in 

groep (bijv. PGO)
- Docent als coach



Ontwerpmetaforen:

CoCreatie-metafoor
- Ontwikkelen ‘nieuwe kennis’ a.d.h.v. 

wicked problems
- Creativiteit & inhoud ondergeschikt
- Gericht op ontwikkelen van hogere 

complexe vaardigheden zoals 21st 
century skills



Combineren: van idee naar creatie

Stap 4: Analyse
- Vertaal leeruitkomsten naar leerdoelen en 

tussendoelen voor de module: Taxonomie
van Bloom of Piramide van Miller

- Bepaal het generieke ontwerp/ structuur van 
de module van week tot week







Combineren: van idee naar creatie
Stap 4: Ondersteunde materialen/vragen



Realiseren: van creatie naar product

Stap 5: Ontwerp
- Van generiek naar specifiek ontwerp: invullen
- Module in BB-template ontwerpen
- Keuze voor technologische tools bij

werkvormen



Realiseren: van creatie naar product

Stap 5: Ondersteunende materialen

- Overzicht Technologieën & ondersteuning
binnen Zuyd (Dingen@Zuyd.nl) 

- Blackboard Template & stijlboek

mailto:Dingen@zuyd.nl


Realiseren: van creatie naar product

Stap 6: Prototype

- Prototype van de module testen:
- Voorleggen aan collega’s
- Voorleggen aan werkgroep Blended 

Learning ZP
- Leertechnologieen testen
- Werkveld/studenten betrekken

- Aanpassingen doorvoeren
- Evaluatie van module ontwikkelen (stap 7)



Onderzoeken: van product naar begrip

Stap 7: Evaluatie

- Implementatie module
- Evaluatie: effectiviteit (zijn leeruitkomsten

behaald), efficientie en tevredenheid
- Studenten, docenten etc.
- Gebruikersstatistieken Blackboard



Onderzoeken: van product naar begrip

Stap 8: Adaptatie

- Versneld doorlopen cyclus a.d.h.v. 
evaluatiegegevens

- Kwaliteitsverslag met aandachts- en 
ontwikkelpunten

- Reflectie op ontwerpproces: documenteren
maakt delen makkelijker!



Voorbeeld:
Good practice



Good practice

Stap 1
Doelgroep. Probleem = opdracht (ontwerp 1e 
jaars module pedagogiek). Keuze
leeruitkomsten.

Stap 2
Leeruitkomsten vertalen in leerdoelen. Keuze
leerinhouden, bronnen en leermiddelen. Wat 
kan online en wat moet f2f?

Hoe krijgen stap 1 t/m 3 vorm?



Good practice

Stap 3
Andere bronnen bekeken (literatuur, eigen
presentaties, collega’s)

Hoe krijgen stap 1 t/m 3 vorm?



Good practice

Hoe krijgt stap 4 en 5 vorm?



Tabel
Biedt overzicht:
Koppeling leeruitkomsten, 
leerdoelen, opdrachten, 
forum en eventueel
literatuur.

Dwingt:
Om na te denken over 
verdelen inhouden in 
weken en mappen/items 
op Blackboard.

Om na te denken over 
opdelen en/of 
volgordelijkheid van 
onderwerpen.



Pak de flow...



Pak de flow nog een keer ...



Voorbeeld LA online

2. Eventueel eigen 
doc aanvullen

4. Koppel 
voorbeelden uit 
video aan theorie: 
toepassen

5. Vergelijk eigen 
voorbeelden met 
uitwerking (controle eigen 
leerproces: heb ik de 
theorie goed begrepen?)



Nog een voorbeeld online & f2f



On- en offline tips

Helderheid in teksten in van groot belang.
Geen lange teksten op Blackboard. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat die niet worden gelezen. 
Hou het kort en krachtig. 
Toch lange tekst nodig? Probeer het onderwerp 

op te delen, bijvoorbeeld: lees hoofdstuk X en 
bekijk de rest van het onderwerp via een 
kennisclip of YouTube filmpje.



On- en offline tips

Indien student een mindmap of document o.i.d. moet maken, 
leg online uit waarom dit moet. Is het voor eigen gebruik als 
naslagwerk? Om te delen met anderen? Is het document 
voorwaardelijk? Als voorbereiding voor f2f? 

Een hoorcollege hoeft niet per definitie live. Knip het onderwerp 
op en maak kennisclips (van maximaal 10 min.). De student 
bekijkt deze online, eventueel met opdracht, en dient als 
voorbereiding voor de f2f bijeenkomst. Hier vindt verdieping van 
leerstof plaats.



Blackboard template voor 
Zuyd Professional

• Genodigden zijn ingeschreven als student
• Zelfinschrijving staat open
 Zie Blackboard

Ondersteuningsmateriaal: Stijlboek Blackboard Zuyd Professional

https://blackboard.zuyd.nl/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_308044_1&course_id=_4643_1
https://zuydhogeschool-my.sharepoint.com/personal/judith_vanhooijdonk_zuyd_nl/Documents/Gedeeld_Zuyd/Stijlboek Blackboard Zuyd Professional_1.0.pdf


Startmodule voor studenten ZP

Link naar startmodule

https://blackboard.zuyd.nl/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_307989_1&course_id=_4642_1


Vier vaardigheden om succesvol blended te leren



Thema’s startmodule
1. Onderwijs bij ZP 

- algemene info, wat is blended learning, wat zijn leeruitkomsten
2. Studievaardigheden, informatievaardigheden, ict-vaardigheden
3. Werken met Blackboard
4. Portfolio bouwen in Paragin
5. Online leren en online communiceren 

- persoonlijke leeromgeving 
- Skype/Bluejeans

6. Samenwerken in OneDrive
7. Veel gebruikte tools 

Shakespeak, Padlet, Kahoot, Socrative, Mentimeter, Mindmapping, 
Bloggen, Mediasite



https://padlet.com/ZuydHogeschool/VragenZP

https://padlet.com/ZuydHogeschool/VragenZP


http://tol.zuyd.nl/dc4e/

http://tol.zuyd.nl/dc4e/

