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2. Inleiding
Dit document is geschreven in het kader van het deelproject Blended learning binnen flexibele
trajecten van de Universiteit Utrecht, dat onderdeel uitmaakt van de Lerarenagenda van de VSNU en
wordt gesubsidieerd door OCW. In de Lerarenagenda wordt gewezen op het nijpende probleem bij de
tekortvakken. Met flexibelere opleidingstrajecten kan de toestroom van studenten voor deze vakken
worden gestimuleerd, omdat de opleiding dan makkelijker te combineren is met een baan in het
onderwijs. Een logische consequentie van deze flexibelere trajecten is, dat de behoefte zal groeien
om delen van de lerarenopleiding meer plaats- en tijdonafhankelijk te doorlopen. Daarvoor worden de
cursussen van de lerarenopleiding in het flexibilseringstraject steeds meer vormgegeven met
gebruikmaking van blended learning.
In dit document bieden we docenten van de lerarenopleiding handreikingen bij het herontwerp van
hun cursus. Eerst gaan we in op de vraag wat blended learning is en wat de kansen en
aandachtspunten van blended learning zijn. Ook gaan we in op de verschillende typen blends en
ontwerpprincipes bij het inrichten van onderwijs volgens blended learning. Het doel is om
lerarenopleiders van de Universiteit Utrecht, maar via de VSNU ook van de andere universiteiten,
bruikbare formats aan te reiken voor het herontwerp van cursussen.
Michel Berendsen
Johan van Strien
Utrecht, juni 2017

Formats voor blended learning in de lerarenopleiding

4

3. Wat is blended learning?
3.1 Definitie
Voor de definitie van blended learning sluiten we aan bij o.a. Garrison en Kanuka (2004), Graham
(2004), Oliver en Trigwell (2005) en Poon (2013). Zij formuleren de definitie van blended learning als
een combinatie van face-to-face onderwijs in het klaslokaal en ‘web-based’ online onderwijs. Staker &
Horn (2012) hanteren een specifiekere definitie, waarin is aangegeven dat in het online gedeelte
sprake moet zijn van flexibiliteit in tijd, plaats, traject en/of tempo voor de student.

Figuur 1. Definitie van blended learning. Overgenomen uit Classifying K-12 Blended Learning (p. 3)
door H. Staker en M.B. Horn, 2012, Boston: Innosight Institute. Copyright 2012, Innosight Institute.
Bij de definiëring van blended learning is ten eerste op te merken, dat blended learning een
onduidelijke term is, omdat het niet in de eerste plaats gaat over de wijze waarop geleerd wordt, maar
over de wijze van lesgeven (Bliuc, Goodyear, & Ellis, 2007), uiteraard zonder de lerende en zijn
leerproces uit het oog te verliezen. De term ‘blended learning’ kan volgens Oliver and Trigwell (2005)
beter vervangen worden door ‘blended pedagogics’, ‘blended teaching’ of ‘learning with blended
pedagogies’. Omdat de term ‘blended learning’ zo is ingeburgerd in het (hoger) onderwijs, zullen we
toch deze term blijven hanteren in dit document.
Ten tweede geven de genoemde definities van blended learning nog steeds veel ruimte om
blended learning op verschillende manieren vorm te geven.

3.2 Dimensies van blended learning
Verkroost, Meijerink, Lintsen en Veen (2008) noemen vier dimensies waarbinnen blended learning
kan worden vormgegeven: gestructureerd/ongestructureerd, individueel/groep, face-to-face/online en
docentgestuurd/studentgestuurd.
Gestructureerd versus ongestructureerd heeft zowel betrekking op de inhoud van de cursus
als het tempo waarin de cursus kan worden doorgelopen. De inhoud van de cursus kan zeer
gestructureerd, via een vaste volgorde, worden aangeboden of meer ongestructureerd, waarbij de
student zelf de volgorde kan bepalen en keuzes kan maken in de inhoud die hij wel en niet bestudeert
en alles wat daartussen ligt. Wat betreft tempo is het mogelijk om de student meer of minder vrijheid
te geven in de snelheid waarin een cursus doorlopen kan worden.
Sommige cursussen zijn erg op het individu gericht, waarbij de student zelfstandig opdrachten
moet uitvoeren. Bij andere cursussen moeten studenten veel samenwerken.
Zoals in de definities van blended learning al aangegeven is, is er sprake van een mix tussen
face-to-face en online leren op afstand. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op deze mix.
Bij de laatste dimensie is het de vraag wie het leren initieert, de docent of de student? Volledig
docentgestuurd is bij blended learning bijna niet mogelijk en sowieso onwenselijk.
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Figuur 2. Model voor blended learning. Overgenomen uit Finding a Balance in Dimensions of Blended
Learning door M. Verkroost, L. Meijerink, H. Lintsen en Veen, 2008, International Jl. On E-learning
7(3), p. 502. Copyright Association for the Advancement of Computing in Education, 2008.

3.3 Kansen
De integratie van blended learning in het hoger onderwijs neemt in de hele wereld toe (Graham,
Woodfield, & Harrison, 2013). Volgens Norberg, Dziuban en Moskal (2011) en Yen en Lee (2011) zal
blended learning de nieuwe standaard in het cursusaanbod van het hoger onderwijs worden. Blended
learning biedt kansen om onderwijs vernieuwend, flexibeler en gepersonaliseerd te organiseren.
Blended learning biedt in vergelijking met face-to-face onderwijs meer mogelijkheden om de lerende
controle te laten uitoefenen over zijn eigen leerproces, omdat hij zijn eigen tempo kan bepalen en
activiteiten meermaals of in verschillende volgorde kan uitvoeren (Spanjers et al., 2015). Ook kan
onderwijstijd efficiënter worden ingezet, omdat hoorcolleges vervangen kunnen worden door
onlinematerialen, zoals e-lectures en kennisclips. Hierbij dient niet vergeten te worden dat het
ontwikkelen van materiaal uiteraard een grote tijdsinvestering vraagt.
Uit onderzoek blijkt dat blended learning even effectief is als, of effectiever kan zijn dan, traditioneel
face-to-face onderwijs (Robert, Borokhovski, Schmid, Tamim, & Abrami, 2014; Spanjers et al., 2015),
al zijn er aanzienlijke verschillen tussen afzonderlijke studies waar te nemen.
Uit een meta-analyse (Van de Sanden, 2013) blijkt dat de opbouw van leeractiviteiten binnen
blended learning modellen, zogenaamde blends, belangrijk is voor de effectiviteit. Zo worden meer
effectieve blends, in vergelijking met traditioneel of volledig onlineonderwijs, gekenmerkt door een
hoger aantal leeractiviteiten van de categorie ‘communicatie’ (bijv. een discussie) en ‘constructie’ (bijv.
een onderwijsleergesprek), ter vervanging van leeractiviteiten van de categorie ‘inhoud’ (bijv. een
hoorcollege met kennisoverdracht). De onlinemogelijkheden worden daarbij ingezet om het onderwijs
interactiever en actiever te maken. Bij blended learning worden studenten zo meer betrokken bij hun
leerproces.

3.4 Aandachtspunten
Een effectieve inzet van blended learning als onderwijsmodel stelt eisen aan de student, docent en de
organisatie.
Eom & Wen (2006) stellen dat er bij web-based e-learning meer verantwoordelijkheid bij de student
ligt dan in pure face-to-face leeromgevingen (Eom & Wen, 2006). Volgens Spanjers et al. (2015) is er
enige bewijs dat blended learning meer vraagt van de lerende dan traditioneel onderwijs. Dit komt
omdat de student in online leeromgevingen moet switchen van een traditionele ‘passieve’ lerende in
het klaslokaal naar een actief, online onderzoekende lerende. Het is van belang dat studenten goed
voorbereid naar de face-to-face bijeenkomsten komen om betrokkenheid en interactiviteit te kunnen
waarborgen (Bouwmeester et al., submitted). Middels online formatieve toetsen kunnen studenten
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nagaan hoe goed zij de stof al beheersen en waar eventuele verbeterpunten zitten. Verder moet aan
de studenten de benodigde technologische vaardigheden geleerd worden om goed met de e-learning
omgeving om te gaan (Beadle & Santy, 2008; Harris et al., 2009).
Volgens Dabbagh (2007) kan de academisch succesvolle online student getypeerd worden
als zelf-gemotiveerd en zelfregulerend, met bovengemiddelde executieve functies, communicatie-,
interactie- en technologische vaardigheden.
De docent dient bij een blended cursus te zorgen voor een duidelijke cursusstructuur en design,
adequate instructies en steun om de prestaties van de student te faciliteren (Dabbagh, 2007). Slecht
ontworpen blended cursussen kunnen leiden tot frustraties onder de student (Berenson, Boyles, &
Weaver, 2008). Het is tevens belangrijk om de verwachtingen van de student af te stemmen op de
werkelijke cursus. Blended learning kan tot onrealistische verwachtingen leiden bij de student
(Vaughan, 2007), omdat hij bijvoorbeeld bij afname van het aantal face-to-face bijeenkomsten kan
denken dat hij minder hoeft te doen.
Voor de universiteit zijn belangrijke taken weggelegd in het creëren van tijd voor en ondersteuning van
docenten en studenten (Poon, 2013). In een oude studie schat Johnson (2002) dat het plannen en
ontwikkelen van een groot opgezette blended cursus twee tot drie keer zoveel tijd kost als de
ontwikkeling van dezelfde cursus in een traditionele opzet. Op langere termijn kan het ontwikkelen van
materiaal wel rendement kunnen opleveren als het meerdere jaren te gebruiken is, zoals weblectures.
Bij het ontwikkelen van onlinemateriaal kan de afweging gemaakt worden of het duurzaam is en
daardoor de tijdsinvestering waard is.
Het is van belang dat de universiteit beschikt over goede faciliteiten. Technologische
problemen als langzame internetconnecties kunnen leiden tot frustratie onder studenten (Smyth et al.,
2012). De universiteit dient ondersteuning te geven in het herontwerp van een blended cursus en het
geven ervan (Dziuban et al., 2006). Ze kan bijvoorbeeld meedenken en beslissen welke doelen het
beste face-to-face en welke het beste online kunnen worden bereikt en hoe de face-to-face en online
leeromgeving het beste kunnen worden geïntegreerd. Ook dient zij een goede attitude en
technologische vaardigheden bij de docent te faciliteren, omdat dit van invloed is op de manier waarop
hij de digitale tools en bronnen gebruikt, ontwikkelt en vernieuwt (Beadle & Santy, 2008; Harris et al.,
2009). Binnen de universiteit moet voldoende ict-didactische kennis aanwezig zijn over bijvoorbeeld
het bevorderen van online leercommunities, het faciliteren van online discussieforums en het
managen van studenten (Moskal, Dziuban, & Hartman, 2013; Voos, 2003).

3.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk is besproken wat blended learning is en op welke dimensies blended learning kan
worden vormgegeven. Deze dimensies kunnen een eerste richting geven voor het herontwerp. De
kansen en aandachtspunten geven handvatten om blended learning zo optimaal mogelijk in te zetten.
In het volgende hoofdstuk gaan we in op verschillende typen blends en welke blend het beste kan
worden gekozen om een bepaald leerdoel te bereiken.

Formats voor blended learning in de lerarenopleiding

7

4. In welke mate ‘blenden’?
4.1 Inleiding
Bij een herontwerp van een face-to-face georiënteerde cursus kun je je afvragen in hoeverre je de
cursus wilt veranderen: voeg je enkele digitale tools toe of ontwikkel je een volledig nieuwe opzet? In
dit hoofdstuk zetten we verschillende typen blends op een rij en zullen we handvatten geven voor het
beantwoorden van deze vraag. Welke vorm je zal kiezen, hangt niet alleen af van de beoogde
instructiedoelen. Ook je ervaring met het ontwikkelen van onderwijs en beschikbare hulpmiddelen
zullen een rol spelen.

4.2 Enabling, enhancing en tranforming blends
Graham (2006) onderscheidt drie categorieën in blended learning systemen: enabling blends,
enhancing blends en transforming blends.
•

In enabling blends (zie D in tabel 1) worden de mogelijkheden van internet gebruikt om
materialen altijd en overal beschikbaar te maken. Enabling blends zorgen bijvoorbeeld voor
meer flexibiliteit, omdat studenten tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen leren. De scope (het
aandeel van de blend in het herontwerp van de cursus) in enabling blends is laag (Graham &
Robinson, 2007).

•

Enhancing blends verhogen de mogelijkheden om de didactiek te veranderen, maar de
manier van lesgeven verandert niet radicaal. Volgens Graham en Robinson (2007) wordt met
enhancing blends het actief leren verhoogt. Er zijn twee subcategorieën in enhancing blends.
Het tweede type (zie C in tabel 1) creëert meer efficiëntie en/of effectiviteit waarin het leren
plaatsvindt, maar de didactiek verandert niet radicaal. Het eerste type (zie B in tabel 1) komt
erg overeen met een transforming blend, waarin de didactiek radicaal is veranderd. Het
verschil met een transforming blend is dat bij dit type de scope klein is; een klein deel van de
cursus is blended herontworpen, de rest is voornamelijk face-to-face.

•

In transforming blends (zie A in tabel 1) is de didactiek radicaal veranderd. Eerst waren de
studenten passieve luisteraars, in het herontwerp constructueren ze kennis via dynamische
interacties. Transforming blends creëren nieuwe manieren van leren die niet mogelijk waren
zonder de technologie, zoals online communicatie waarin studenten met externe spelers
worden verbonden, toegang van data uit de ‘reële wereld’ en reflectie via tools zoals
persoonlijke dagboeken en weblogs (Oliver, Herrington, & Reeves, 2006). Intelligente
tutorsystemen, simulaties, elektronische tools voor samenwerkend leren en mixed-reality (een
combinatie van elementen uit de ‘echte’ wereld en virtual reality) zijn ook geschikte
toepassingen om een transforming blend te creëren.

Tabel 1. General Description of Blend Categories by Scope, Purpose and Nature. ‘Realizing the
transormational potential of blended learning’. In A.G. Picciano and C.D. Dziuban (eds.), Blended
learning: Research perspectives, p. 90. Needjam, MA: Sloan-C.
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De keuze voor een enabling, enhancing of transforming blend hangt samen met de beschikbare
middelen (o.a. tijd en geld) om de cursus te herontwerpen en het doel (zie purpose, tabel 1) dat je
voor ogen hebt.
In het onderzoek van Michel Berendsen naar blended learning in de cursus Assesment & Evaluation
van de opleiding onderwijswetenschappen van de Universiteit Utrecht worden deze drie typen blends
nader onderzocht. Hierbij is een nadere invulling van deze typen blends gemaakt door aan te geven
welke activiteiten in deze blends face-to-face en online plaatsvinden (zie tabel 2). Verder wordt
onderzocht of in deze cursus een enabling blend leidt tot meer flexibiliteit in tijd en plaats, een
enhancing blend tot meer ‘active learning’ en een transforming blend tot meer differentiatie in niveau
en tempo. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.
Tabel 2. De drie typen blends van Graham (2006) en de verdeling van activiteiten in online en face-toface.
Activity
Enabling
Enhancing
Transforming
Flexibility in time

Active learning

and place
Content

Differentiation in
level and pace

Lectures

Face to face

Online

Online

Materials

Online

Online

Online

Discussions

Face to face

Online

Online

Peer feedback

Face to face

Face to face

Online

Teacher

Face to face

Face to face

Face to face

provision
Content
processing
Feedback

feedback

4.3 Low-impact, medium-impact, high-impact blend
Een andere indeling in blends is van Alammary, Sheard en Carbone (2014). Zij onderscheiden de
volgende drie benaderingen voor blended learning, elk met hun voor- en nadelen:
•

Low-impact blend: in deze blend worden extra onlineactiviteiten toegevoegd aan een
bestaande cursus, zonder dat er verder iets aan de inhoud van de cursus wordt veranderd. Dit
is een eenvoudige aanpak voor docenten die weinig ervaring hebben met blended learning en
niet al te veel risico willen nemen. Met een dergelijke aanpak is weinig voorbereiding nodig,
maar het toevoegen van een extra onlineactiviteit kan de cursuslast verzwaren (voor zowel de
lerende als de docent), en het gevaar bestaat dat de onlineactiviteiten een eigen leven gaan
leiden indien niet goed geïntegreerd in het geheel.

•

Medium-impact blend: in deze blend worden face-to-face activiteiten binnen een bestaande
cursus vervangen door online activiteiten. De gedachte is dat sommige activiteiten effectiever
en/of efficiënter zouden kunnen worden ingezet als onlineactiviteit. Dit vergt enige ervaring
van de docent en inzicht in de cursus, want de docent moet inzicht hebben waar de
knelpunten zitten en hoe deze door een blended aanpak verbeterd zouden kunnen worden.
Ook is een aanpak waarbij geleidelijk aanpassingen worden doorgevoerd aan te bevelen.

•

High-impact blend: in deze blend wordt de cursus compleet herontworpen, waardoor van
meet af aan kan worden nagedacht over de balans tussen online en face-to-face activiteiten
en er een optimale afstemming tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing kan worden
bewerkstelligd. Dit is echter een tijdrovende, potentieel risicovolle en uitdagende aanpak,
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waarbij ervaring met het onderwijs en het vormgeven van onderwijs volgens principes van
blended learning noodzakelijk is.

4.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn verschillende typen blends uitgezet. De overeenkomsten tussen de enabling blend
en de low-impact blend, de enhancing en medium-impact blend en de transforming en high-impact
blend zijn groot. De ene blend is niet per defintie beter dan de andere. Bepaal bij het herontwerp van
je cursus het type blend op basis van het doel dat je hebt bij het blended maken van je cursus, de
ervaring die je hebt en de beschikbare middelen.
Een stapsgewijze invoering van blended learning door te starten met een enabling of low-impact blend
is aan te bevelen wanneer je geen of weinig ervaring hebt met het ontwerpen van blended onderwijs;
efficiëntie wordt genoemd als potentieel sterk punt van blended learning, maar de ontwikkeling van
onlinematerialen vereist wel een initiële investering in tijd en geld.
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5. Wat face-to-face en wat online?
In deze sectie worden leeractiviteiten genoemd die vaak binnen blended learning worden gebruikt, en
die kunnen worden ingezet om actief leren te bevorderen. Belangrijk is dat leeractiviteiten met ICT niet
als een ‘extraatje’ worden gezien, maar als een integraal geheel van onderwijs.
Shulman (1986) introduceerde het PCK-model (Pedagogical Content Knowledge). PCK staat voor de
mix van inhoud en didactiek, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: inhoud wordt op een
bepaalde manier georganiseerd, aangepast en als instructie gepresenteerd. Hieruit ontstond het
TPACK model van Mishra & Koehler (2006), waarin Technological Knowledge aan het PCK-model
werd toegevoegd (zie Figuur 4). Content Knowledge (CK) is de kennis over een onderwerp dat moet
wordt geleerd of onderwezen. Pedagogical Knowledge (PK) is de kennis over didactiek.
Technologische kennis is kennis over technologieën, zoals elektronische boeken, elektronische
leeromgevingen, internet en digitale video’s. Goed onderwijs is een complex samenspel van
Technological Pedagogical Knowledge (TPK), Technological Content Knowledge (TCK) en
Pedagogical Content Knowledge (PCK), samengevoegd het TPACK-model.

Figuur 4. Het TPACK-model. Overgenomen van tpack.org (Misha & Koehler, 2010; 2006)

5.1 Onlineactiviteiten
Vaak worden onlineactiviteiten gebruikt ter vervanging van hoorcolleges. Ze zijn vaak gericht op
kennisoverdracht, waarbij ze dienen ter voorbereiding op verdieping tijdens de fysieke bijeenkomsten
Toch kunnen ook activiteiten gericht op actieve, constructieve en interactieve verwerking online
worden vormgegeven. We bespreken hier een aantal veelgebruikte onlineactiviteiten: e-lectures,
onlinetoetsen en discussiefora.

6.1.1 E-lectures
Een manier waarop blended learning kan worden vormgegeven is door geen fysieke hoorcolleges te
1
organiseren, maar door deze te vervangen door zogenoemde e-lectures of screencasts (Morris &
Chikwa, 2014). Uit onderzoek blijkt dat e-lectures even effectief kunnen zijn als traditionele
hoorcolleges met het oog op leerprestaties, en dat studenten deze e-lectures meerdere malen
1

Er worden verschillende termen gehanteerd om naar dergelijke video’s te verwijzen. Met het oog op de
consistentie wordt hier de term ‘e-lectures’ gebruikt.
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terugkijken om hun leeproces te sturen (Vaccani, Javidnia & Humphrey-Murto, 2016). Dat laatste
kwam ook naar voren uit een studie van Bouwmeester, de Kleijn, ten Cate, van Rijen en Westerveld
(2016). Studenten keken de e-lectures ter voorbereiding op face-to-face bijeenkomsten, onder andere
doordat deze relevante kennis aanbieden en stopgezet kunnen worden wanneer daaraan behoefte is.
Het gebruik van e-lectures hing in een van de onderzochte cursussen met zelf-gerapporteerde
zelfregulatie; hoe meer weblectures werden gekeken, hoe meer zelfregulatie studenten zeiden toe te
passen
Uit een review van Kay (2012) blijkt ook dat lerenden over het algemeen tevreden zijn over het werken
met e-lectures en dat het tot betere leerprestaties kan leiden, maar dat dit geen algemeen gegeven is.
Hoewel het gebruik van e-lectures in opkomst is en er bewijs is dat ze effectief kunnen zijn, is het niet
vanzelfsprekend dat ze tot beter leren leiden (Brame, 2016). Effectieve video’s voldoen aan bepaalde
kenmerken. De cognitieve belasting kan worden beperkt door gebruik te maken van ‘signaling’,
waarbij belangrijke informatie visueel kan worden benadrukt, bijvoorbeeld door het gebruik van
sleutelwoorden en kleur. Ook is het aan te bevelen de informatie op te delen in kleinere eenheden, en
om overbodige informatie en inhoud als muziek en achtergronden te verwijderen. Tot slot kan gebruik
worden gemaakt van het modaliteitsprincipe, waarbij het gebruik van beeld en geluid elkaar
versterken. Als een animatie over een bepaald proces mondeling wordt toegelicht, kan dat het leren
bevorderen. Deze inzichten sluiten aan bij de Cognitive Theory of Multimedia Learning van Richard
Mayer (o.a. Mayer & Moreno, 2003).
Brame (2016) beschrijft in haar review ook richtlijnen die ervoor zorgen dat studenten daadwerkelijk
video’s bekijken. Eén daarvan is dat video’s kort moeten zijn, waarbij een richtlijn van 6 minuten wordt
gegeven. Ook een persoonlijke, narratieve vertelstijl met redelijk snel en enthousiast spreektempo is
aan te bevelen. Video’s waaruit overbodige informatie is verwijderd en waarin lerenden worden
gewezen op essentiële informatie en waarin informatie in betekenisvolle segmenten wordt
aangeboden, bevorderen het leren (Ibrahim, Antonenko, Greenwood, & Wheeler, 2012). Een andere
manier om de betrokkenheid van studenten te verhogen, is door e-lectures te maken of kiezen die
nauw aansluiten op de cursus en die de indruk wekken dat ze speciaal voor die cursus zijn ontwikkeld.
Door in de e-lectures expliciete koppelingen te maken tussen verschillende onderdelen van de cursus,
wordt de relevantie duidelijker en kan ook de koppeling tussen online- en face-to-face activiteiten
expliciet worden gemaakt.
Van belang is verder ook dat de lerende niet enkel naar de filmpjes kijkt, maar de stof ook actief
verwerkt, zodat studenten inhoudelijk voorbereid naar eventuele fysieke bijeenkomsten komen. Een
manier om dit te bewerkstelligen is door de e-lectures te verrijken met verwerkingsvragen die
studenten aanzetten tot het verzinnen van verklaringen en het koppelen van de stof aan de eigen
voorkennis. Dergelijke vragen zijn effectieve strategieën om actief leren te bevorderen (Roediger &
Pyc, 2012), zeker als de bespreking van de vragen onderdeel wordt gemaakt van de fysieke
bijeenkomsten (Brame, 2016). Uit een studie van Lawson, Bodle en McDonough (2007) kwam een
soortgelijk beeld naar voren. Studenten kregen een video over een psychologisch onderwerp te zien.
Afhankelijk van de conditie werd bepaald welke opdracht zij hierbij kregen:
- Kijken zonder aantekeningen te maken
- Kijken en aantekeningen maken
- Kijken met sturende vragen in hun achterhoofd, maar zonder deze te beantwoorden
- Kijken met sturende vragen en deze actief beantwoorden.
De laatste conditie scoorde beter op een kennistoets op vragen die betrekking hadden op de sturende
vragen. Met het laten beantwoorden van deze vragen kan dus actieve verwerking worden
bewerkstelligd. Een andere manier is door studenten voorafgaand aan de video enkele vragen te
stellen. Uit recent onderzoek van Carpenter en Toftness (2017) kwam naar voren dat deze aanpak
effectief was: studenten die vooraf vragen moesten beantwoorden, herinnerden meer informatie uit de
video dan studenten die geen vragen voorafgaand aan het kijken kregen gepresenteerd. Dit gold ook
voor informatie die niet in deze voorafgaande vragen aan bod kwam.
Hoewel e-lectures vooral worden toegepast om kennis over te dragen (Bos, Groeneveld, van
Bruggen, & Brand-Gruwel, 2016; Giannakos & Vlamos, 2013), zijn er ook toepassingen te bedenken
waarin vaardigheden worden gedemonstreerd, bijvoorbeeld via modelling (van Marlen, van
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Wermeskerken, Jardodzka, & van Gog, 2016). In studies over blended learning wordt die methode
echter, voor zover wij kunnen nagaan, nog niet gebruikt.
Principes
•

Studenten enkel naar e-lectures laten luisteren zonder verwerkingsactiviteiten, is weinig
effectief. Stimuleer hen daarom om actief met de stof aan de slag te gaan, door voorkennis te
activeren, vragen te laten beantwoorden en hen verbanden te laten leggen tussen
verschillende soorten informatie.

•

Zorg voor effectieve e-lectures door de hoeveelheid informatie per clip te doseren, belangrijke
informatie te benadrukken en overbodige informatie weg te laten.

•

Verhoog de betrokkenheid van studenten door e-lectures inhoudelijk af te stemmen op de
cursus.

6.1.2 Formatieve toetsen
Formatieve assessment kan de docent inzicht geven in de onderwerpen waarmee de studenten
worstelen, zodat instructie tijdens face-to-face bijeenkomsten hierop kan worden aangepast. Op deze
manier kan een expliciete koppeling tussen online- en fysieke bijeenkomsten worden gemaakt.
Feedback is bovendien een effectieve manier om het leerproces te ondersteunen. Het kan de lerende
inzicht geven in wat hij/zij reeds kan en welke aspecten er nog verbeterd moeten worden (Hattie &
Timperley, 2007). Wanneer feedback niet is gericht op het certificeren en beoordelen van
leerprestaties, maar vooral is bedoeld om de lerende inzicht te geven in waar hij/zij staat, wordt
gesproken over formatieve assessment (Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & van der Vleuten, 2013). Uit
onderzoek blijkt dat studenten online formatieve assessments gebruiken om inzicht te krijgen in de
punten waarop zij moeten verbeteren in aanloop naar een tentamen (De Kleijn, Bouwmeester, Ritzen,
Ramaekers, & van Rijen, 2013). Uit een recente meta-analyse blijkt dat blended leeromgevingen
waarin quizzen zijn ingebouwd effectiever zijn en meer worden gewaardeerd dan omgevingen waarin
deze niet zijn opgenomen (Spanjers et al., 2015). Zoals eerder aangegeven, kunnen formatieve
toetsen ook onderdeel uitmaken van kennisclips en op die manier het leren bevorderen. Lerenden
overschatten vaak hoeveel zij leren van video’s, en het opnemen van vragen kan lerenden bij de les
houden (Szpunar, Jing, & Schacter, 2014).
Uit onderzoek van Bouwmeester et al. (2013) kwam naar voren dat studenten in het medisch
onderwijs die online formatieve toetsen maakten waarin feedback werd gegeven middels links naar
zogenoemde microlectures betere tentamenresultaten behaalden dan studenten die hiervan geen
gebruik maakten. Ook uit het promotieonderzoek van Bos (2016) kwam naar voren dat het doen van
formatieve assessments een positief effect heeft op de leeruitkomsten. Sowieso toont cognitiefpsychologisch onderzoek aan dat het jezelf testen tijdens het leren, dus niet afsluitend en summatief,
leidt tot betere geheugen van informatie (Putnam, Sungkhasettee, & Roediger, 2016).
Principe

• Gebruik formatieve assessment en quizzen om het leren van studenten te bevorderen en om
input te genereren voor de inhoud van de F2F-activiteiten.

6.1.3 Discussiefora
Discussiefora kunnen worden gebruikt om studenten met elkaar van gedachten te laten wisselen over
de stof en om vragen te stellen en de social presence te bewerkstelligen. Vanwege de asynchrone
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aard van discussiefora, hoeven studenten niet te wachten tot de face-to-face bijeenkomst om te
reageren of vragen te stellen. Een actieve en optimale deelname van studenten is echter geen
vanzelfsprekendheid (Hew, Cheung, & Ng, 2010). Hew en collega’s stellen voor om studenten elkaar
eerst te laten leren kennen voordat wordt overgegaan tot discussiëren. Verder is het aanstellen van
moderators, bij voorkeur studenten, een factor die een positieve bijdrage kan leveren, zeker wanneer
ze om verduidelijking van bijdragen vragen en de discussie geregeld proberen samen te vatten. Ook
het geven van erkenning wanneer studenten iets bijdragen, kan motiverend werken. Het toekennen
van rollen aan studenten kwam ook in onderzoek van De Wever, Van Keer, Schellens en Valcke
(2010) naar voren als effectieve strategie. Vooral studenten die als taak krijgen om samen te vatten, te
modereren of te zorgen voor inbreng van cursustheorie leren hiervan, omdat deze taken hen ertoe
dwingen om de discussie actief en inhoudelijk te volgen en te bevorderen. Dit kan er ook toe leiden
dat discussies als geheel naar een hoger plan worden getrokken, ook wanneer de overige studenten
geen actieve rol hebben.
Het is ook mogelijk om studenten gezamenlijk bronnen te laten bestuderen en deze te
becommentariëren (van der Pol, Admiraal, & Simons, 2006). Ook is het mogelijk om studenten
gezamenlijk aan teksten te laten schrijven (Erkens, Jaspers, Prangsma, & Kanselaar, 2005).
Principe
•

Asynchrone discussiefora zijn effectief voor discussie wanneer wordt gewerkt met rollen voor
studenten. Zonder rollen of scripts zijn discussies vaak niet effectief.

6.2 Face-to-face activiteiten
Vaak worden de fysieke bijeenkomsten gebruikt om kennis die via onlineactiviteiten is aangeboden
toe te passen en te verdiepen. Ze dragen in die hoedanigheid bij aan de cognitieve alsook aan de
sociale presence.
Fysieke bijeenkomsten zijn geschikt om interactie tussen lerenden te faciliteren en om te komen tot
verdieping van de studiestof. Hierdoor kunnen lerenden van en met elkaar leren, bijvoorbeeld door te
discussiëren, debatteren en te overleggen (Chi & Wylie, 2014). Uit onderzoek blijkt dat het samen
werken aan complexe problemen bovendien effectief kan zijn (Johnson, Johnson, & Smith, 2007;
Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, Cascallar, & Dochy, 2013). Hierbij is het essentieel dat iedere student
een inhoudelijke bijdrage kan geven (Johnson et al., 2007).
Hierbij moet worden opgemerkt dat discussies ook online kunnen plaatsvinden, en dat ook
conferencing tools kunnen worden gebruikt om bijeenkomsten te organiseren. Het faciliteren van
onlinediscussies en –bijeenkomsten vergt echter meer inspanning van zowel de
instructieverantwoordelijke als de lerende.
Principes
•

Gebruik de face-to-face bijeenkomsten om interactie tussen studenten te bevorderen om zo
tot kennisverdieping te komen

•

Zorg ervoor dat iedere student een inhoudelijke bijdrage levert of kan leveren, en er niet wordt
meegelift.
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6. Belangrijke ontwerpprincipes
6.1 Algemene ontwerpprincipes
Bersin (2004) onderscheidt twee algemene benaderingen voor het ontwerpen van een blended
cursus: het ‘program flow model’ en het ‘core-and-spoke model’. Het ‘program flow model’ is een
curriculum dat stap-voor-stap wordt doorlopen. Elk hoofdstuk of elke stap is voortgebouwd op de
vorige en daarom moet het programma chronologisch worden doorlopen.
In het ‘core-and-spoke model’ is de cursus opgebouwd rond één lineaire kern (‘core’).
Daaromheen zijn allerlei ondersteunende materialen verzameld. Alle bronnen en leeractiviteiten
rondom de ‘core’ zijn optioneel en daarbij is het aan de student of en wanneer hij die doet. De meeste
blended learning cursussen zijn een mix van het ‘program flow model’ en het ‘core-and-spoke model’.
Belangrijk bij het ontwerpen van blended learning is verder dat wordt nagedacht over de vraag wat
online moet worden aangeboden en wat face-to-face. Bovendien is het belangrijk dat beide
onderdelen op elkaar aansluiten. Een specifieke valkuil bij blended learning is namelijk dat er geen
afstemming is tussen het online gedeelte en de fysieke bijeenkomsten en dat deze los van elkaar
worden uitgewerkt. Van belang is dan ook dat de wijze waarop de cursusinhoud wordt aangeboden en
de face-to-face bijeenkomsten zo worden ontworpen dat deze twee onderdelen volledig geïntegreerd
zijn en dat zij elkaar versterken (Garrison & Vaughan, 2008). Hierbij is het ook belangrijk dat het
onderwijs aanzet tot actief leren, en dat studenten goed voorbereid naar de fysieke bijeenkomsten
komen en de onlinematerialen dus ook daadwerkelijk bestuderen, zodat tijdens de fysieke
bijeenkomsten verdieping van de stof kan plaatsvinden. Onder actief leren wordt verstaan dat de
lerende niet enkel toehoort, maar op cognitieve en betekenisvolle wijze wordt betrokken bij het leren,
door de stof actief te verwerken en erover na te denken (Chi & Wylie, 2014). Chi en Wylie
onderscheiden in hun ICAP-model vier soorten gedragsmodi: passief, actief, constructief en
interactief.
•

Passief leren houdt in dat de lerende informatie tot zich neemt, zonder daarmee iets te doen.
Bijvoorbeeld een tekst lezen zonder aantekeningen te maken of te onderstrepen, of naar een
hoorcollege gaan of een video bekijken en alleen luisteren. Hoewel de kans bestaat dat de
lerende intern wel hard aan het nadenken is en aan het zoeken is naar verbanden, is de
waarschijnlijkheid dat sprake is van passief leren groter dan dat er sprake is van actief leren of
meer.

•

Er is sprake van actief leren wanneer de lerende wel acties uitvoert tijdens het verwerken van
informatie, maar daarbij niets nieuws creëert. Denk aan markeren, onderstrepen of het maken
van een samenvatting door informatie te kopiëren. Er wordt een koppeling gemaakt met
aanwezige voorkennis.

•

Er is sprake van constructief leren wanneer de lerende nieuwe output levert op basis van wat
in de leermaterialen staat. Ze doen dus meer dan enkel herhalen wat er in de stof staat. Denk
aan self-explanations die verder reiken dan samenvatten wat er staat, het stellen van vragen
of het tekenen van een schema. Maar ook het maken van aantekening in eigen woorden, het
vergelijken van informatie uit meerdere bronnen en zelfregulatie zijn constructieve activiteiten.
Dergelijke activiteiten helpen bij het leggen van verbanden, het trekken van conclusies en het
maken van vergelijkingen.

•

Onder interactief leren wordt verstaan dat er sprake is van een dialoog tussen lerenden
waarbij in essentie/voornamelijk sprake is van constructief gedrag, en waarbij alle partners in
gelijke mate aan bod komen en een gelijkwaardige bijdrage kunnen leveren. Er moet
voldoende interactie zijn, en geen sprake van eenrichtingsverkeer. Door in dialoog te gaan
met anderen, kan de lerende nieuwe kennis opdoen.

Activiteiten die ten minste een beroep doen op actieve verwerking, hebben een positiever effect op
leeruitkomsten dan activiteiten die leiden tot passief leren.
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De Community of inquiry framework biedt handvatten bij het realiseren van actief leren in online en
blended leeromgevingen (Garrison, Anderson, & Archer, 2001). In dit model worden drie soorten
aanwezigheid, of ‘presence’ onderscheiden.
• Cognitive presence betreft de mate waarin lerenden worden gestimuleerd om actief kennis te
verwerken.
• Social presence betreft de mate waarin lerenden met hun peers contact kunnen zoeken en de
stof met elkaar kunnen bediscussiëren.
• Teaching presence betreft de ondersteuning van het leerproces door aanvullende kennis te
presenteren en feedback te geven. Uit een meta-analyse is gebleken dat de mogelijkheid tot
interactie en om met elkaar te communiceren leidt tot toegenomen prestaties in
onlineomgevingen (Bernard et al., 2009).
Bij het ontwerpen van blended learning zal met deze typen presence rekening moeten worden
gehouden.
Shea, Hayes, Uzuner-Smith, Gozza-Cohen, Vickers en Bidjerano (2014) stellen voor om daaraan een
vierde type presence toe te voegen, namelijk learning presence. Deze vorm van presence is sterk
verankerd in literatuur naar zelfregulerend leren, en richt zich op de mate waarin lerenden hun
leerproces plannen en monitoren, en daarop reflecteren. Het belang van zelfregulatie van lerenden in
blended leeromgevingen is ook door anderen onderschreven (Robert et al., 2014). Van Laer en Elen
(2016) beschrijven zeven belangrijke condities van blended learning-omgevingen die de zelfregulatie
van studenten kunnen bevorderen.
- Authenticiteit, ofwel de mate van de relevantie van de studiestof en de leeromgeving voor de
dagelijkse praktijk;
- Personalisatie, ofwel de mate waarin kan worden aangesloten bij de leerbehoefte van de
lerende;
- Controle door de lerende, ofwel de mate waarin de lerende controle kan uitoefenen op het
leerproces;
- Scaffolding, ofwel het ondersteunen van de lerende om doelen te bereiken die hij/zij
zelfstandig niet zou kunnen bereiken;
- Interactie van de lerende met de leeromgeving, waaronder de inhoud, docent en
medestudenten;
- Bevorderen van reflectie door studenten te activeren om kritisch na te denken over wat ze
doen en waarom;
- Stimuleren van calibratie, waarbij studenten hun eigen percepties ten aanzien van hun
prestaties afzetten tegen hun feitelijke prestaties.

6.2 Principes
•

Zorg voor een goede afstemming tussen de beoogde leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing.
Bedenk goed welke activiteiten online aangeboden worden en welke fysiek, en waarom. Een
goede afstemming tussen online en face-to-face activiteiten is belangrijk.

•

Zorg voor onderwijs- en werkvormen die aanzetten tot actief leren, ook in de onlinefase.

•

In het ontwerp moet aandacht zijn voor cognitive, social en teacher presence, en het
bevorderen van de zelfregulatie van studenten.
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7. Carpe Diem methodiek
Gilly Salmon ontwikkelde een methodiek om in twee dagen in zes stappen een blended herontwerp te
ontwikkelen. Deze methodiek heet ‘Carpe Diem’; stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. In
Figuur 3 worden deze stappen weergegeven, die verder zijn uitgewerkt op de website
http://www.gillysalmon.com/carpe-diem.html

Figuur 3. The Carpe Diem Methodology.
Het is aan te raden om de Carpe Diem methodiek uit te voeren onder leiding van een ervaren
deskundige. De afdeling O&T van de Universiteit Utrecht heeft hier veel ervaring mee. Docenten die
eerder enkele malen actief hebben deelgenomen aan Carpe Diem sessies kunnen daarna ook zelf
Carpe Diem sessies leiden.

Formats voor blended learning in de lerarenopleiding

17

8. Inspirerende voorbeelden
In dit hoofdstuk geven we drie voorbeelden van “blended” cursussen, die binnen de Universiteit
Utrecht gegeven worden. We geven een voorbeeld van resp.een enabling blend, enhancing blend en
een transforming blend. Bij elke cursus hebben we aangegeven hoe de cursus zich verhoudt tot de
dimensies van Verkroost et al. (2008). De derde cursus is dit jaar ontwikkeld, maar nog niet uitgevoerd
en niet geëvalueerd. Het is wel een goed voorbeeld van een transforming blend.

Cursus Staats- en Bestuursrecht
Enabling

Enhancing

Transforming

Binnen de tweedejaars bachelor cursus Staats- en Bestuursrecht van de opleiding Bestuurs- en
organisatiewetenschappen van de faculteit Rebo van de Universiteit Utrecht is geëxperimenteerd met
de inzet van blended learning. In deze cursus, waaraan 95 studenten hebben deelgenomen, heeft
docent Sebastiaan Steenman vier kennisclips ingezet als aanvulling op het reguliere onderwijs omdat:
1. Studenten dit vak vaak erg ingewikkeld vinden;
2. Studenten bepaalde fouten structureel maken, en;
3. Het boek en de colleges niet altijd voldoende blijken voor studenten om de onderwerpen goed
te leren begrijpen.
In de vier korte kennisclips worden belangrijke elementen rustig uitgelegd en zijn zij meer uitgelicht.
Inhoudelijk komen de volgende thematieken aan bod:
• Het onderscheid tussen wetten in formele en wetten in materiële zin;
• De beperking van grondrechten uit de Grondwet en het EVRM;
• De doorwerking van internationaal en Europees recht in de Nederlandse rechtsorde;
• De grenzen aan de verordenende bevoegdheid van gemeenten.
Met het aanbieden van kennisclips kunnen studenten onderdelen die zij lastig vinden zo vaak als
nodig herhalen. De kennis die in de clips is aangeboden, is in twee tentamens getoetst. Het
reproduceren van de kennis werd getoetst, evenals het toepassen ervan op een casus.
Studenten hebben veel gebruik gemaakt van de kennisclips; elke kennisclip is gemiddeld 227 keer
bekeken. Daarnaast is ook de ervan hoog. Dat blijkt onder meer uit hun antwoorden (5 puntsschaal)
op de volgende vragen:
“Ik vind de kennisclips een waardevolle toevoeging aan de cursus” gemiddeld: 4,9 (n=68 en SD=0,3)
“De kennisclips hebben me geholpen de leerstof beter te begrijpen”: 4,8 (n=71, SD=0,4).
Sebastiaan Steenman heeft ook een leereffect gemeten; hij heeft een significante correlatie gevonden
tussen het bekijken van alle vier de kennisclips en het cijfer van het tentamen waarin de meeste
kennis uit de kennisclips werd getoetst. Voor het aantal keer dat naar de kennisclips werd gekeken en
de omvang (duur) van het kijkgedrag werd geen effect gemeten. Het meest interessante resultaat is
dat er bij een specifieke vraag hoger wordt gescoord als studenten de kennisclip, waarvan de
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toepassing in die vraag wordt getoetst, hebben bekeken, ook als gecorrigeerd wordt voor de
resultaten op alle andere vragen in het tentamen.

U-TEAch
Enabling

Enhancing

Transforming

U-TEAch (Utrecht Teacher Education Academy) is de internationale honours track van de
lerarenopleiding. In dit grotendeels Engelstalige traject leren studenten hun eigen vak te doceren op
tweetalige en internationale scholen. In het tweede halfjaar van de opleiding lopen de studenten,
meestal in groepjes van twee of drie, stage op een buitenlandse school, waar ze lesgeven aan en de
verantwoordelijk zijn voor enkele klassen. De stages zijn in Zuid-Afrika, Noorwegen, Polen en op SintMaarten. Om in deze periode de studenten in het buitenland te kunnen blijven volgen en begeleiden,
wordt blended learning ingezet. Tot en met het academisch jaar 2015-2016 is blended learning
vormgegeven zoals hier wordt omschreven.
Tijdens de stage in het buitenland werken de twee of drie studenten die op dezelfde school lesgeven,
samen. Zij houden elke week een zogenaamde peer counceling session, waarbij ze aan de hand van
een methode die in het eerste halfjaar is aangeleerd (bijv. intervisie via de incidentmethode),
reflecteren op de lesweek. Van deze sessie wordt een verslag gemaakt, zowel over de inhoud als het
proces. Dit verslag wordt in Blackboard als blog opgeslagen. De twee/drie peers en de docent kunnen
dit blog inzien. De docent geeft via Blackboard feedback op dit blog. In voorgaande jaren is het blog
opengesteld voor alle UTEAch-studenten, zodat studenten elkaar konden blijven volgen. Dit bleek
enerzijds erg interessant zijn, omdat studenten zo zagen hoe het lesgeven in de andere landen gaat.
Een nadeel is dat in deze blogs persoonlijke gebeurtenissen kunnen staan, die niet geschikt zijn voor
anderen. Bovendien bleek uit de praktijk dat de studenten er niet aan toekwamen om de blogs van
andere studenten te lezen. Om die reden worden de blogs niet meer voor alle studenten opengesteld.
Overigens houden studenten bij terugkomst in Nederland wel face-to-face presentaties aan elkaar.
Iedere student maakt individueel een progress report volgens een strak format. Dit progress report
wordt elke twee weken bijgewerkt en gedeeld met de instituutsbegeleider, die hierop feedback geeft,
zowel op inhoud als het groepsproces.
Gedurende het traject in het buitenland kunnen studenten via e-mail vragen stellen en hulp vragen
aan hun instituutsbegeleider. Bij specifieke situaties of problemen worden Skypegesprekken houden
tussen student en instituutsbegeleider. Ook komt de begeleider één keer op bezoek om de student
face-to-face te begeleiden en feedback te geven op een bezochte les. De student maakt naar
aanleiding van het lesbezoek een verslag.
Voor Didactiek 2 moet de student twee toetsopdrachten zelfstandig maken. Deze toetsopdrachten
worden via korte video’s uitgelegd. Deze video’s zijn opgenomen met het screencastprogramma
Screencast-o-Matic. Ook wordt er geëxperimenteerd met de audiomogelijkheid die PowerPoint biedt.
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Keuzecursus ICT and Education
Enabling

Enhancing

Transforming

Vanaf het academisch jaar 2017-2018 wordt de keuzecursus ICT and Education van de
lerarenopleiding blended aangeboden. In deze cursus van acht tot negen weken verkennen alle
studenten didactisch problemen op hun stageschool, waarbij ICT een middel kan zijn om het probleem
op te lossen. Vervolgens kiezen ze in groepjes één probleem van één school uit, waarvoor ze een
ICT-ontwerp met een prototype of mock-up maken. In de ‘oude’ opzet stond tijdens bijna elk college
één (gebruikers)thema centraal, waarvan studenten relevante informatie konden gebruiken in hun
ICT-ontwerp. Nu is de cursusopzet compleet veranderd om gepersonaliseerd leren meer mogelijk te
maken. De belangrijkste veranderingen van deze cursus zijn:
• Ter voorbereiding voor de eerste bijeenkomst bekijkt de student een video, waarin de acht
belangrijke gebruikersthema’s over ICT worden geïntroduceerd. Naar aanleiding van deze
video gaat de student een aantal gebruikersthema’s diepgaander bestuderen aan de hand
van artikelen.
• De student maakt voor de eerste bijeenkomst en voor de laatste bijeenkomst dezelfde
zelftoets, waarin hij zijn educatieve ICT-vaardigheden meet.
• De student stelt zich voor de eerste bijeenkomst voor via het discussieforum van Blackboard,
geeft aan welke expertise hij heeft op ICT-gebied (indien van toepassing) en stelt een vraag
over ICT in het onderwijs waar anderen op kunnen antwoorden. Hiermee wordt de activiteit op
Blackboard en het online socialiseren direct bevorderd.
• De studenten houden elke week op Blackboard een journal bij, waarin ze in hun reflectie
aangeven hoe ze zich die week hebben ontwikkeld op ICT-gebied. Vóór de laatste week
maken ze hier een samenvatting van die als blog op Blackboard wordt gezet. Deze blog wordt
bekeken en beoordeeld door de docent en medestudenten.
• Drie aaneensluitende face-to-face bijeenkomsten zijn vervangen door onlineonderwijs. In
deze cursusweken gaan studenten met elkaar aan het werk om het ICT-ontwerp te maken in
Google docs. Aan het einde van elke week is er een online spreekuur met de docent via
Google Hangouts of Skype. Hiervoor houdt elk groepje gedurende de week een agenda met
punten ter bespreking bij in Google Docs. Vragen die in veel groepen voorkomen, worden met
antwoord in de vorm van een FAQ in het discussieforum van Blackboard geplaatst.
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9. Slotbeschouwing
In deze rapportage hebben we handreikingen gepresenteerd die helpen bij het (her)ontwerpen van
cursussen volgens de principes van blended learning, waarbij verschillende typen blends en
leeractiviteiten de revue zijn gepasseerd. Wij hopen vanzelfsprekend dat de ontwerpprincipes en
formats behulpzaam zijn in en voor de onderwijspraktijk.
Wat wij tot slot echter willen benadrukken, is dat blended learning vooral moet worden ingezet
wanneer hiertoe goede (onderwijskundige) redenen zijn. Net als bij onderwijsontwerpen in het
algemeen, is goed nadenken over waarom onderwijsvernieuwing al dan niet nodig is, welke
leerdoelen hierbij dienen te worden nagestreefd en welke leeractiviteiten daar bijpassen, essentieel.
Ook is meer niet per se beter; met reeds kleine aanpassingen kan een cursus of effectieve wijze
blended worden gemaakt.

Utrecht, juni 2017
Michel Berendsen
Johan van Strien
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