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Blended Learning 
Built Environment



Wat gaan we deze 90 min doen?

10 min wie zijn we en wat doen we? (Judith)
35 min technologie in onderwijs (Frans)
5 min inventarisatie van BBE modules
20 min blended maken van eigen ontwerp
20 min plenair delen
5 min afronden



Wie zijn wij?

Frans Roovers
Onderwijskundig adviseur

Blogt op ICT in het Onderwijs

Judith van Hooijdonk
Onderwijskundig adviseur

Blogt op 2beJAMmed

http://fransipani.blogspot.nl/
https://2bejammed.org/
https://www.linkedin.com/in/fransroovers/
https://www.linkedin.com/in/fransroovers/
https://www.linkedin.com/in/judithvanhooijdonk/
https://www.linkedin.com/in/judithvanhooijdonk/


Wat doen we?

• Programma Succesvol Studeren
• Programma DLO

• Kennis delen
• Op uitnodiging meedenken

Bereikbaar via onderwijsvraag@zuyd.nl

mailto:onderwijsvraag@zuyd.nl


https://digitaledidactiek.zuyd.nl/

https://digitaledidactiek.zuyd.nl/


https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/

https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/


DC4E, een procesmodel voor het 
(her)ontwerpen van blended onderwijs



Nieuwsflits – elke dinsdag



Hoeden 
van 

De Bono

Afbeelding:http://www.gertjanschop.com/modellen/denkhoeden_de_bono.html



Afbeelding:http://www.gertjanschop.com/modellen/denkhoeden_de_bono.html

Informeren
Inspireren
Voorbeelden
Demonstreren
Verwijzen



Afbeelding http://www.slideshare.net/cedricsae/lesgeven-aan-grote-groepen



Hoe richten we onze leeromgeving in?
Hoe ‘meten’ we de studenten en wat doen we met de data?
Is het mogelijk onderdelen in eigen tijd en tempo te volgen?
Hoe wordt getoetst?

Wat moeten de studenten kennen en kunnen?
Waar vindt het leren plaats?
Is het mogelijk voor studenten om zich extra te verdiepen?
Hoe worden studenten leergierig en zelfstandig?

Wat is de rol van de docent?
Welke instructievormen gaan we gebruiken?
Hoe werken studenten (realtime en online) samen?

Wat verwachten we op gebied van vaardigheden 
en kennis op gebied van ICT? (zowel student als docent)





Meer informatie via https://www.surf.nl/kennisbank/2016/whitepaper-onderwijs-op-maat-anno-2016.html

Onderwijs op maat 
meer flexibel en persoonlijk 

Vijf dimensies:
1. Inhoudelijke keuzevrijheid (op 
meerdere niveaus)
2. Passend bij je achtergrond (o.a. 
rekening houdend met voorkennis)
3. Op eigen tijd, plaats en tempo
4. Op je eigen niveau
5. Op je eigen manier (leervoorkeuren)

https://www.surf.nl/kennisbank/2016/whitepaper-onderwijs-op-maat-anno-2016.html


afbeelding: http://media-cache-ec0.pinimg.com/originals/dc/8d/24/dc8d248d7c7bebb6f40c1619779e1474.jpg

Leerontwerp & Didactiek

De invloed, 
mogelijkheden
en kansen van
technologie in
onderwijs



Ga naar www.menti.com en vul in   16 84 69

Zet jij ICT in tijdens je les / onderwijs?



De innovatietheorie van Rogers

Afbeelding: https://startupjuncture.com/2015/03/31/lean-startup-how-to-find-early-adopters/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatietheorie_van_Rogers


Ga naar www.menti.com en vul in   16 84 69



Nulmeting



Hoe zet je technologie in?

Middel, geen doel!

1 Substitutie
Gewoon ter vervanging

2 Transitie
Het voegt iets toe / verbetering

3 Transformatie
Het vernieuwt het onderwijs



Bespreking



1 Blended Learning

Verschillende modellen
 Lab, Station, Flex

Verschillende kenmerken
 Mastery based
 Personalised
 Student ownerschip
 High expactation

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en online 
onderwijs, waarbij 30% tot 80% van de leermaterialen, tools 
en diensten online beschikbaar zijn. Het doel is onderwijs te 
ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT om 
effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken.
Definitie SURF: www.surf.nl/kennisbank/2015/begrippenkader-online-onderwijs.html#Blended learning

https://www.surf.nl/kennisbank/2015/begrippenkader-online-onderwijs.html#Blended learning


2 Flipped classroom

Afbeelding https://www.youtube.com/watch?v=X91EMiYAJVU&feature=youtu.be



• Hoorcollege (integraal)
• Kennisclip (kort)
• Instructie (vaardigheid)
• Peer feedback / reflectie
• Webinar (live)
• Tagging (tijdens en na)
• Studentenopdracht
• Verrijkte weblecture
• Tevens:

• Presentaties (DWVM)
• Symposia
• Inauguratie etc

3 Weblectures

Meer informatie digitaledidactiek.zuyd.nl/video/

https://digitaledidactiek.zuyd.nl/video/


3 Weblectures

Meer informatie onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/2017/12/04/bloom-wat-kan-je-ermee/

https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/2017/12/04/bloom-wat-kan-je-ermee/
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Niveau van leren

2 begrijpen
1 onthouden

4 analyseren
3 toepassen

6 creëren
5 evalueren

Weblecture

Kennisclip

Instructie

Verrijkt met 
vragen/ quiz

Interactieve
Live webinars

Student 
generated

video

Flipped Classroom

Thuis Docent Samen

Bron https://www.weblectures.nl/ 

3 Weblectures



Bob Roger Ross Kengen

3 Weblectures

http://www.has-architectuur.nl/wvm.html

De wijk van morgen

http://www.has-architectuur.nl/wvm.html


Cursus Bouwkunde : Les 2 Workshop Opgave week 2 (HD)

https://zuyd.mediasite.com/Mediasite/Showcase/default/Presentation/bab948a1946f4d1ebb84085ab2e2220c1d

3 Weblectures

https://zuyd.mediasite.com/Mediasite/Showcase/default/Presentation/bab948a1946f4d1ebb84085ab2e2220c1d


https://www.youtube.com/watch?v=BiZAeSST5-Q&feature=youtu.be

3 Weblectures

https://www.youtube.com/watch?v=BiZAeSST5-Q&feature=youtu.be


4 Interactie in de les

Meer over voorkennis activeren digitaledidactiek.zuyd.nl/category/voorkennis-activeren/

https://digitaledidactiek.zuyd.nl/category/voorkennis-activeren/


5 Samenwerken in de les

Afbeeldingen: https://www.argeweb.nl/blog/wp-content/uploads/2017/02/blog_header_teams.png  - https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/images/Google-Docs-logo-
transparent.max-2800x2800.png - https://www.focus.net.nz/assets/images/blog_images/office365.jpg - http://blogs.vmware.com/kb/files/2013/06/Wiki.jpg 

Meer informatie over Office 365 en Wiki’s op digitaledidactiek.zuyd.nl 

https://digitaledidactiek.zuyd.nl/office365/
https://digitaledidactiek.zuyd.nl/wikis/


6 Learning analytics
Learning analytics is het verzamelen, analyseren en rapporteren 
van data van studenten en hun omgeving om zo het onderwijs en 
de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt te begrijpen en 
verbeteren.

Inzicht in kwaliteit, gedrag en voortgang

Analyse van deze gegevens geeft instellingen onder meer inzicht in:

• het studiegedrag van studenten
• de kwaliteit van het gebruikte onderwijsmateriaal
• het gebruik van de digitale leer- en werkomgeving
• de kwaliteit van toetsitems
• de studievoortgang

Meer informatie https://www.surf.nl/themas/leren-en-toetsen/learning-analytics/index.htm

https://www.surf.nl/themas/leren-en-toetsen/learning-analytics/index.html


7 Adaptieve leerinhoud
Adaptieve, digitale leeromgevingen kunnen taken van  leerkrachten 
overnemen, zoals het afstemmen van de moeilijkheidsgraad van 
opgaven op het niveau van de studenten en het geven van feedback. 

Afbeeldingen: http://www.dreambox.com/white-papers/intelligent-adaptive-learning-an-essential-element-of-21st-century-teaching-and-learning - http://www.acxelpad.com/features.html -
https://www.leraar24.nl/adaptieve-leeromgeving/



8 Open educational resources
Vrije leermiddelen (ook bekend als
Open Leermaterialen en Open
Educational Resources, OER) is
(digitaal) onderwijsmateriaal dat
beschikbaar is voor hergebruik voor
onderwijs. Het zijn werken van vrije
inhoud met een educatief karakter.
Dat betekent dat door de auteurs van
dergelijke werken toestemming is
verleend de werken vrij te gebruiken
voor ieder doel, ze te kopiëren, te
wijzigen en gewijzigde versies te
herdistribueren.

Afbeelding http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/global-oer-logo/

Meer informatie over open leermaterialen op digitaledidactiek.zuyd.nl

https://digitaledidactiek.zuyd.nl/open-leermaterialen/


9 Virtual/ Augmented reality

Toegevoegde realiteit
Virtuele realiteit

Afbeeldingen https://s3-storage.textopus.nl/wp-content/uploads/2017/04/17165410/augmented-reality-patent-ikea.jpg-
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJn8bez8PZAhUHy6QKHbN6BF0QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fsuperlumen.es%2Fen%2Frealidad-
virtual-arquitectura-una-simbiosis-perfecta%2F&psig=AOvVaw3HA_5LL3yoNSLD4EqCF0a3&ust=1519735932282035



• Apps
• Blackboard…..
• Blogs in onderwijs
• Digitaal toetsen
• Gamification
• Google docs
• Internet of things
• Kunstmatige intelligentie
• Moocs
• Moodle
• Social learning
• SPOC
• Wiki’s
• Etc.

Niet aan bod zijn gekomen o.a.



Afbeelding https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Gartner_Hype_Cycle.svg/1200px-Gartner_Hype_Cycle.svg.png

Gardner Hype Cycle
Relativeren



Afbeelding https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Hype-Cycle-General.png



Hulpmiddelen bij ontwerpen

T-pack spel
Shuffle
DC4E
High impact learning

Niet aan bod gekomen:
ADDI
4C/ID
VGO
PGO
Ontwerpen met modellen



T-pack (spel)

Pedagogical (didactiek)
Content (inhoud)
Technological (ict tools)

Spel om te oefenen met de 
combinatie lesinhoud, 
didactiek en technologische 
component.

Meer informatie digitaledidactiek.zuyd.nl/digitale-didactiek/tpack/

http://www.tpack.nl/


ShuffleShuffle

Bron https://saxion.nl/wps/wcm/connect/f5b8e368-a3e8-439e-bba2-cb32beab7145/Shuffle+Voltijd.pdf?MOD=AJPERES



Shuffle

Bron https://saxion.nl/wps/wcm/connect/f5b8e368-a3e8-439e-bba2-cb32beab7145/Shuffle+Voltijd.pdf?MOD=AJPERES



Ontwerpen

Meer informatie onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/2017/12/04/bloom-wat-kan-je-ermee/

https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/2017/12/04/bloom-wat-kan-je-ermee/


DC4E, een procesmodel voor het 
(her)ontwerpen van blended onderwijs



High impact learning

Afbeelding https://www.boomhogeronderwijs.nl/media/1/9789089538482_omslaghr.jpg

1 Bouwsteen: urgentie, hiaat & probleem
‘Sense of urgency’: vertrekken vanuit een uitdaging (iets dat je wilt weten of oplossen). ‘Just-in-time‘ leren of het 
geleerde meteen kunnen inzetten zijn de triggers die de lerende prikkelen.
2 Bouwsteen: zelfmanagement & learner agency
De lerende stuurt en bepaalt zelf wat en hoe hij doet en leert. Dat betekent kunnen reflecteren en het tijdig kunnen 
bijsturen als een situatie erom vraag. Self-efficacy is de sterkst voorspellende variabele van studieprestaties, 
feedback is hierbij belangrijk.
3 Bouwsteen: coöperatie, interactie & coaching
Leren vindt plaats in een netwerk met sociale interacties. Peer Learning, collaboratief leren en teamleren (zo’n 6-7 
studenten in een team/groep is het meest effectief). Om echt te te kunnen leren in een team zijn psychologische 
veiligheid en interdependentie (gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten) voorwaardelijk.
4 Bouwsteen: hybride leren
Een integratie van online en face-to-face leren, met een weldoordachte variatie van asynchrone en synchrone 
activiteiten, individueel en in team verband, verschillende werkvormen, leeractiviteiten etc.etc., ofwel Blended 
Learning. Hoewel het niet is aangetoond dat het gebruik van informatietechnologie leidt tot effectiever onderwijs 
biedt het wel meer variatie.‘Variation is the key of learning’ (F. Marton)
5 Bouwsteen: actie & kennisdeling
Leren in actie is just-in-time en vindt plaats in authentieke situaties. Het impliceert veelal interactie tussen 
individuen in een groep of tussen groepen en een informatie- of kennisuitwisseling die wederkerig is.
6 Bouwsteen: flexibele leerruimte
Deze bouwsteen vereist een open mindset zodat leren ook spontaan ontstaat, informeel leren stimuleren door zelf 
informatie, hulp en feedback te laten zoeken.
7 Bouwsteen: Assessment as Learning & Assessment for Learning
Assessment (geen toetsing) horen onderdeel van het leerproces te zijn. Het is nu hordelopen in de toetswereld, 
studenten hoppen van toets naar toets. Deze summatieve beoordelingen leveren veel stressmomenten 
ipv leermomenten.

Meer informatie https://2bejammed.org/2016/05/03/bouwstenen-voor-high-impact-learning-that-lasts-onderwijsontwerpen/

https://2bejammed.org/2016/05/03/bouwstenen-voor-high-impact-learning-that-lasts-onderwijsontwerpen/


Eigen lesontwerp

• Ga aan de slag met de voorbeelden die je gehoord hebt
• Probeer je huidig ontwerp blended te maken:

Online wat kan, face to face wat moet
• Deel je nieuw ontwerp plenair
• Ontvang feedback

Afbeelding https://pixabay.com/en/stickies-post-it-list-business-3127287/



Bereikbaar via onderwijsvraag@zuyd.nl

 digitaledidactiek.zuyd.nl/

 onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/

Dank voor de aandacht!

mailto:onderwijsvraag@zuyd.nl
https://digitaledidactiek.zuyd.nl/
https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/

