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Blended Leren in VIVES

“Met blended leren wil VIVES haar studenten voorbereiden op de beroepen 
van morgen door studentgecentreerde leeromgevingen te ontwikkelen, 

waarin studenten actieve, zelfsturende en samenwerkende lerenden zijn. 

Deze blended aanpak veronderstelt een integratie van on- en off-campus 
leeractiviteiten en een leerdoelgerichte inzet van onderwijstechnologie.”



Stappenplan voor het (her)ontwerpen van een blended OPO

Stap 1: …
Stap 2: …
Stap 3: …
Stap 4: …

Stap 5: …
Stap 6: …
Stap 7: …
Stap 8: …

Demontage

Assemblage

Leerdoelgerichte inzet van technologie

Activerende werkvormen

Differentiatie

VIVES competenties van de 21e eeuw

Bloom, Miller,…

Toetsing
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• Methode vanuit UCL: Clive Young en Nataša Perović

• Gebaseerd op onderzoek van prof. Laurillard (UCL).

• Een boeiende, effectieve en praktijkgerichte aanpak voor het 
(her)ontwerpen van het curriculum/OPO. 

• Op OPO- of opleidingsniveau

• In 90 minute creëren docententeams samen een visueel 
storyboard van hun OPO/curriculum.  Het storyboard wordt 
opgebouwd met verschillende leeractiviteiten die je zowel 
online als offline kan vormgeven met het oog op het bereiken 
van je leerdoelen.

• Blended leren en connected curriculum staan centraal.

2. ABC curriculum design: Wat? 



• In kleine groepjes

• Je kiest 1 OPO / module 
uit waarop jullie deze 
methodiek willen toepassen

3. ABC-curriculum design: Hoe? 



• Learning types, Diana Laurillard, IoE 2012 | Connected Curriculum, Dilly Fung, CALT, 2014 | ABC curriculum design workshop and resources, Clive Yung and Natasa Perovic, ELE, 2015  | 

BALO

Gebruik van ICT in het onderwijs

xxxxx

Al wat u moet weten over het 
gebruik van video in het 
onderwijs van de 21ste eeuw

x

ABC-methodiek: STAP 1 Startblad



Week
1-4

Week
5-8

Week 9-12

ABC-methodiek: STAP 2 Storyboard



Leeractiviteiten  (voorzijde kaartjes)

ABC-methodiek: STAP 3 Leeractiviteiten leggen



Week
1-4

Week
5-8

Week 9-12

ABC-methodiek: STAP 3 leeractiviteiten leggen



Week
1-4

Week
5-8

Week 9-12

Op het moment dat je tevreden bent over het ontwerp van je module, 
draai dan de kaarten om en selecteer concrete vorm voor je leeractiviteiten.

Denk na over de mogelijke tools die je hiervoor kan gebruiken (het wiel) 

ABC-methodiek: STAP 4 Kiezen vorm van je leeractiviteiten 
STAP 5 -Keuze van tools





Het wiel van 
Laurillard

Onderwijstechnologische 
tools per leeractiviteit

3 soorten ondersteuning:

- Sterk ondersteund

- Beperkt ondersteund

- inspirerend



Het selecteren van activiteiten en beoordeling

ABC methodiek: STAP 6 Evaluatie

✓

x

x

x
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Gebruik van ICT in het onderwijs
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gebruik van video in het 
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ABC methodiek: STAP 7 Terugkoppeling



4. Bevindingen uit ervaringen met de methodiek

• Student gecentreerd : vertrekpunt = 6 leeractiviteiten (wat de studenten doen)
• Hands-on
• Efficiënt en effectief: 90 minuten
• Resultaatgericht: visueel storyboard
• Reflectief: diepgaande dialoog 
• Laagdrempelig en toegankelijk
• Geeft inspiratie
• Geen ideale blend (in leeractiviteiten, in werkvormen, tools of evaluatievormen)

Constructive alignment
– Beoogde leerresultaten van de studenten 

zijn het uitgangspunt
– Leerdoelen zijn bepalend voor de keuze 

van de leeractiviteiten en de vorm 
en inhoud van de leeractiviteiten alsook 
van de toetsactiviteiten

• Verschillende toepassingen mogelijk: VIVES vaak op OPO-niveau, intensiever traject: 
START2BLEND, in anderen instellingen wordt het ook gebruikt op opleidingsniveau, 
voor MOOCs, om samen met studenten te (her)ontwerpen, ….



5. ABC to VLE+

• Erasmus+ 
• Samen met een 10-tal andere internationale instellingen neemt 

VIVES neemt deel aan een Erasmus+ project over de ABC-
methodiek: ABC to VLE+. 

• Lead: UCL
• Binnen dit project staat de optimalisatie van de ABC-methodiek 

alsook de opvolging en ondersteuning van docenten hierbij 
centraal. 
– Hoe wordt methodiek ervaren? Wat gebeurt erna? Willen ze 

ondersteuning? Hoe kunnen we hen ondersteunen? 
• Onderzoeken met casestudies en vragenlijsten
• Evaluation report

• Breed uitrollen van de methodiek: www.abc-ld.org
• Handboek ontwikkelen

http://www.abc-ld.org/


VRAGEN?

Bij vragen contacteer ons gerust! 

onderwijsontwikkeling@vives.be

mailto:onderwijsontwikkeling@vives.be

