
Blended learning: de uitdaging 
DEEL II – ONTWERPEN OP PROGRAMMANIVEAU 
 



Systematische combinatie van online 
en face-to-face onderwijsleeractiviteiten  

 
(Goeman & Van Laer, 2012) 

 

Online 
•  Media-

toepassingen 
•  Didactische 

werkvormen 

Offline 
•  Media-

toepassingen 
•  Didactische 

werkvormen 

“Het beste van twee werelden” 



Deel II 
 

van vijf uitdagingen,  
vijf sleutels 

tot integrale aanpak 
op programmaniveau 
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•  Ontwikkeling opleidingsprogramma 
o  doelgroep en context  
o  finaliteit en flexibiliteit 
o  professionele ontwerpteams in breder kader 

•  Veranderingsmanagement 



Uit: Making the grade. Online education in the United States 
(Allen & Seaman, 2007) 



•  Planning en taakbelasting 
•  Communicatie en marketing  

o  intern/extern 
o  online/offline 

•  Horizontale en verticale samenwerking 



•  Onderwijsruimten en logistiek 
•  De “backbone” 
•  Integratie administratieve en onderwijstoepassingen 
•  Ondersteuning docent, diensten student 
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Chat 
Discussieforum 
E-mail 
Internetelefonie, audio- of videoconferencing 
Multimedia en presentaties upload, sharing, scoring, 
tagging 
Nieuwsgroepen 
Online portfolio, b/vlog 
Pod/vodcasting 
Sociale media-applicaties 
Syndicatie en aanmeldingstechnologie 
Simulatie-, test- en experimenteersystemen 
Virtuele (serious) games 
Wiki of bliki 
WWW 
… 



•  Visie, prioriteiten en investeringen 
o  (onderwijs)strategische opties  
o  instellings/faculteitsbreed ontwikkelen, implementeren en 

evalueren  
Ø  SMART 
Ø  actielijnen, actoren en implicaties 
Ø  werving en professionalisering 

•  Kwaliteitszorg 



•  gedeelde OPO’s 
•  grensoverschrijdende 

leergemeenschappen 

Multicampus-
onderwijs 

•  differentiatie 
•  nieuwe doelgroepen 
•  speciale programma’s 

(doctoral, summer schools, 
residential labs) 

Regulier en 
levenslang leren 

•  mobiele technlogie en apps 
•  e-mobiliteit 
•  e-werkplekleren 
•  open learning 

Mobiliteit en inter-
nationalisering 





Principes kwaliteit	   Doelstelling	  

Leereffectiviteit	   De kwaliteit van blended leren is minstens evenwaardig 
aan de institutionele norm.	  

Kosteffectiviteit en 
engagement	  

De onderwijsinstelling verbetert haar diensten terwijl 
kosten worden verlaagd. 	  

Toegang	   Potentiële lerenden krijgen toegang tot een reeks 
programma’s en cursussen.	  

Tevredenheid docent	   Docenten zijn tevreden met blended instructie, ze uiten 
appreciatie	  

Tevredenheid student	  

Studenten zijn tevreden met hun ervaringen in  de 
blended lerenomgeving, m.i.v. de interactie met 
docenten en peers, de geboden diensten en de 
algemene benadering - verwachtingen worden ingelost.	  

The Sloan Consortium Quality Framework and the Five Pillars  
(partim and adapted from Moore, 2005) 



INDICATOREN - TOEGANG 

Intake vragenlijst avondonderwijs Handelswetenschappen 

•  inschrijvingen 
•  motivatie en verwachtingen 
•  socio-demografie 
•  reistijd 
•  jobcondities 
•  studie-achtergrond 
•  technologiebezit, -kennis en 

attituden 



Wat werkt voor wie, in welke condities? 
ANALYSE- en INTERVENTIENIVEAU 

Uit: Matching eLearning Services and Training 
Processes (Orero & Arias, 2006: 63) 
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