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Technologie is er, gaat allicht niet meer weg 

• Welke technologie? 
• Welke impact op organisatie (disruptive innovation)? 
• Beter? Effectiever? Efficiënter ? Meer studenten? 



Recente meta-analyse (Bernard et al., 2014): 
BL significant en betekenisvol beter (1/3 SD) 

Mijn stelling: beter want beter 
ontworpen, meer over 
nagedacht, veelal door 
multidisciplinair team 



Er zijn heel wat fundamenten 

De uitdaging: hoe vorm geven aan blended learning? 



 

Leren 
 
 
• Constructief 

 
• Cumulatief 

 
• Zelf-gestuurd 

 
• Gesitueerd (incl. sociale context) 
 

 



 

• Visie op onderwijzen 
 

• Doelgericht 
• Leren ondersteunen / inspireren en stimuleren 
• Aanpak – vormgeving is afhankelijke variabele 

• Doelen 
• Studenten 
• Context 

 
 

context 

studenten 

blended 

doelen 



CLIA-model: 
(C. Masui & E. De Corte) 

 
 
 

• Competence 
• Learning 
• Intervention 
• Assessment 

 
 

Nood aan 
alignment 
(mutuele 

afregeling) 



Vijf uitdagingen 

Welke leeractiviteiten? 

Ondersteuning (welke, hoeveel, wanneer) 
• Structurende hulp 
• Elaborerende hulp 
• Verwerkende hulp 
• Leerprocesgerichte hulp 

Welke volgorde van leeractiviteiten? 

Learner control (wat, hoeveel, wanneer) 

Blend (tijd, plaats, medium) 

Evaluatie 



Doel(en) Student(en) leeractiviteiten 

Zwemmen 



Doel(en) Student(en) leeractiviteiten 

‘Onderzoek doen’  
begrijpen Onderzoek doen 

• Oriënteren 
• Hypothese genereren 
• Experimenteren 

• Ontwerp 
• Voorspellingen 
• Gegevens verzamelen 
• Gegevens interpreteren 

• Concluderen 
• evalueren 
 



Sequentering: wat is het structureringsprincipe 
 
• Conceptuele logica 

 
• Toenemende complexiteit 

 
• Volgorde van voorkomen 

 
• Frequentie van voorkomen 

 
• Spiraal 

 
• Elaboratief 

 
 

Doel(en) Student(en) leeractiviteiten 

Welke activiteiten 
afzonderlijk, welke 
geïntegreerd? 



Welke leeractiviteiten? 

Welke volgorde van leeractiviteiten? 



Ondersteuning 

Doel(en) Student(en) leeractiviteiten 

Structurerende hulp 

Elaborerende hulp 

Verwerkende hulp 

Leerprocesgerichte hulp 



Ondersteuning 

Doel(en) Student(en) leeractiviteiten 

Structurerende hulp 



Ondersteuning 

Doel(en) Student(en) leeractiviteiten 

Structurerende hulp 

Elaborerende hulp 
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Ondersteuning 

Doel(en) Student(en) leeractiviteiten 

Structurerende hulp 

Elaborerende hulp 

Verwerkende hulp 



Ondersteuning 

Doel(en) Student(en) leeractiviteiten 

Structurerende hulp 

Elaborerende hulp 

Verwerkende hulp 

Leerprocesgerichte hulp 



Ondersteuning 

Doel(en) Student(en) leeractiviteiten 

Structurerende hulp 

Elaborerende hulp 

Verwerkende hulp 

Leerprocesgerichte hulp 

Learner control 

Doel 
Activiteiten 
Sequentering 
Ondersteuning 
Medium 



Ondersteuning (welke, hoeveel, wanneer) 

Learner control (wat, hoeveel, wanneer) 



Ondersteuning 

Doel(en) Student(en) 

leeractiviteiten 

Learner control 

Welke attributen ? Welke (financiële) mogelijkheden? 



Blend (tijd, plaats, medium) 



Beleid op niveau van de organisatie 
 * professioneel ontwikkeld onderwijs 
 * structuren 
 * middelen 

Professionalisering 
 * ontwerpen (verschillende componenten) 
 * implementeren (bv. e-tutoring) 

Docent is lid van interdisciplinair  
professioneel ontwerpteam 

Onderwijs wordt systematisch ontworpen en 
geïmplementeerd 
 * peer review als kwaliteitszorg 
 * stabiliteit 

Vijf uitdagingen 

Vijf sleutels 






