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Voorwoord 

 

Ter afsluiting van de Post-HBO opleiding E-learning aan de Fontys Hogeschool ligt deze 

eindopdracht voor u. Hiervoor heb ik zowel een literatuuronderzoek gedaan als een 

praktijkonderzoek naar de succesfactoren van een blended-learning opleiding.  

Op deze plaats wil ik een aantal mensen bedanken die mij geholpen hebben of 

anderszins ondersteund hebben gedurende deze eindopdracht. Als eerste wil ik Marcel de 

Leeuwe en Wilfred Rubens bedanken voor hun hulp bij de uitvoering van het 

praktijkonderzoek. Ook Jos Loonen als cursusleider wil ik bedanken voor zijn feedback op 

de eindopdracht. Daarnaast wil de respondenten uit mijn praktijkonderzoek bedanken 

voor het delen van hun ervaringen met blended-learning. Zonder deze respondenten zou 

deze eindopdracht niet nu voor u liggen.  

 

Karline Timmermans 

Leiden, oktober 2010 
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Samenvatting 

 

De ontwikkeling van e-learning als zelfstandig medium heeft niet zo‟n vaart gelopen. 

Daarentegen is de mix van klassikale bijeenkomsten met online activiteiten (e-learning) 

juist in opkomst geraakt. Dit wordt ook wel blended-learning genoemd. Bij een juiste 

inzet kan van de meerwaardes van beide leervormen geprofiteerd worden in het 

leerproces. De trends die voor e-learning genoemd worden, zijn heel vergelijkbaar met 

de veranderingen in het leerproces die in het onderwijs worden waargenomen. Beide 

ontwikkelingen lopen parallel naast elkaar en versterken elkaar. Juist de ontwikkelingen 

met betrekking tot het leren in het algemeen, rechtvaardigen de inzet van e-learning in 

een leerproces omdat dit op een efficiënte en effectieve wijze vorm gegeven kan worden. 

Cursisten willen/moeten zelf meer verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Docenten 

zullen veranderen van inhoudsdeskundige naar coach van het leerproces.  

 

In deze eindopdracht staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

 

Hoe moet een blended-learning opleiding opgezet en ingericht worden om een 

succesvolle opleiding te zijn? 

 

Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden is zowel een literatuuronderzoek 

gedaan als een praktijkonderzoek. Voor het praktijkonderzoek is een vragenlijst via 

internet en e-mail verspreid. De vragenlijst is grotendeels opgesteld vanuit het 

literatuuronderzoek. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de ervaringen van 

organisaties met blended-learning opleidingen.  

 

In totaal hebben 56 respondenten de vragenlijst ingevuld. De respondenten zijn 

werkzaam in het bedrijfsleven, opleidingsinstituten, regulier onderwijs en advisering. 

58% van de respondenten is werkzaam bij een organisatie met meer dan 100 

medewerkers. Daarnaast is opvallend dat 26% werkzaam is bij een organisatie met 

minder dan 25 werknemers. Tenslotte heeft 33% van de respondenten binnen de 

organisatie meer dan 6 jaar ervaring met blended-learning.  

 

Uit beide onderzoeken is gebleken dat de afstemming tussen de verschillende leervormen 

bij blended-learning essentieel is. Klassikale bijeenkomsten zullen veranderen bij 

blended-learning. De meerwaarde van deze bijeenkomsten zit in het oefenen van 

vaardigheden, discussiëren, het geven van extra uitleg, een mogelijkheid voor directe 

(non)verbale communicatie en als sturingsmiddel voor de online leervormen. De 

meerwaarde van de e-learning ligt niet alleen in het kenniselement en het overdragen 

hiervan maar er moet ook ruimte zijn voor feedback geven, stellen van vragen, 

interactieve spellen, quizzes, etc.  

 

De docent ziet bij beide leervormen zijn rol veranderen van kennisoverdrager naar coach 

/ begeleider. Door de docent vroeg in het ontwikkelproces te betrekken kan de docent 

hierin meegroeien en wordt de weerstand verkleind. Uiteindelijk kan het (verplicht) 

verzorgen van een blended-learning opleiding ook leiden tot enthousiasme doordat de 

docent ervaart dat tijdens de klassikale bijeenkomsten juist meer bereikt kan worden in 

het behalen van de leerdoelen.  

 

Tips die gegeven zijn voor de ontwikkeling van een succesvolle blended-learning 

opleiding zijn ondermeer de volgende: 

 De verschillende onderdelen van de opleiding moet een geheel vormen en op 

elkaar aansluiten. Gebruik maken van de meerwaarde van dat onderdeel. 

 Er moet duidelijkheid zijn over het doel van blended-learning en hoe dit aansluit 

op de leerdoelen van de opleiding.  

 Docenten betrekken bij de ontwikkeling van de opleiding en daarnaast de 

docenten opleiden in het lesgeven in een blended-learning opleiding. 
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1.  Aanleiding onderzoek 

 

De organisatie maakt bij een drietal omgevingen gebruik van blended-learning. Naast de 

klassikale bijeenkomsten (ook wel f2f bijeenkomsten genoemd) krijgt een cursist toegang 

tot een e-learningomgeving. Deze omgeving is in 2004/2005 ontwikkeld voor de 

organisatie.  

In de e-learningomgeving (ELO) worden de volgende mogelijkheden aangeboden: 

 Extra achtergrondinformatie; 

 Samenvattingen van de hoofdstukken uit de papieren syllabus; 

 Thuiswerkopdrachten die later tijdens de klassikale bijeenkomsten worden 

besproken; 

 Extra oefenvragen ter voorbereiding op het examen; 

 Bibliotheek met relevante documenten; 

 Extra informatie ten behoeve van de opleiding en het examen.  

 

Door cursisten wordt de e-learningomgeving vooral gebruikt als hulpmiddel om te 

oefenen voor het examen. Aan het eind van de opleiding komt er een piek in het gebruik 

van de ELO. Een aantal docenten stimuleert het gebruik van de ELO maar er zijn ook 

docenten die al enige tijd zelf niet zijn ingelogd en wel in die jaren de betreffende 

opleidingen hebben gegeven.  

 

Het gebruik van de internetomgeving is geen doel op zich, het moet in de opleiding wel 

een toegevoegde waarde hebben en aansluiten bij de onderwijskundige visie van SPO. 

Wel wil de organisatie zich ook voorbereiden op de „nieuwe‟ generatie die hiermee 

opgroeit. E-learning is een aantrekkelijk en innovatief product. 

 

De organisatie is aan het onderzoeken of de ELO een toegevoegde waarde heeft, en zo ja 

op welke manier deze ingezet zou moeten worden. Wil men e-learning aan gaan bieden, 

of alleen klassikale bijeenkomsten of blijft de mix van leervormen, blended-learning, de 

beste mogelijkheid? 

 

Gezien de huidige vragen die leven, is het idee ontstaan om te onderzoeken op welke 

manier blended-learning succesvol is gebleken. Hoe zouden e-learning en de klassikale 

bijeenkomsten moeten aansluiten op elkaar en wat zijn kritische succesfactoren 

gebleken.  

 

Bij de implementatie van e-learning zijn vier aspecten te benoemen die van invloed zijn 

op het resultaat van de opleiding, te weten: 

 Management en organisatie; faciliteiten, commitment, visie. 

 Curriculum; leerdoelen, leeractiviteiten, groepering, beoordelen.  

 Mensen en cultuur; e-readiness, leercultuur.  

 Systemen en infrastructuur; netwerk, hardware, applicaties. (Rubens, 2010) 

 

Voor deze eindopdracht zal de nadruk op mensen & cultuur en het curriculum liggen. Het 

management & organisatie is belangrijk maar heel bedrijfsspecifiek. Dat er een goede 

infrastructuur moet zijn en goed werkende systemen is, volgens mij, een voorwaarde 

voor een succesvolle blended-learning opleiding. Maar welke systemen dit zouden 

moeten zijn, volgt nadat beslist is welk curriculum er zou moeten zijn en wat de rol 

daarin is van de verschillende doelgroepen (docenten / cursisten, etc.).   

 

Door middel van een literatuurstudie en een praktijkonderzoek bij organisaties die 

blended-learning al geïmplementeerd hebben, zouden succesfactoren benoemd moeten 

kunnen worden.  
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2.  Onderzoeksvraag  
 

De volgende onderzoeksvraag staat centraal in deze eindopdracht: 

 

Hoe moet een blended-learning opleiding opgezet en ingericht worden om een 

succesvolle opleiding te zijn? 

 

Deze onderzoeksvraag kan opgesplitst worden in de volgende deelvragen: 

 Wat is een blended-learning opleiding en welke e-learning technologieën kunnen 

hierbij een rol spelen? 

 Hoe wordt de optimale afstemming tussen de beide componenten van een 

blended-learning opleiding bereikt? 

 Wat is de rol van cursisten bij een blended-learning opleiding? 

 Wat is de rol van docenten bij een blended-learning opleiding? 

 Wat maakt een blended-learning opleiding tot een succes? 

 

Om tot beantwoording van de onderzoeksvraag en de deelvragen te komen, zal zowel 

een literatuuronderzoek als een praktijkonderzoek worden gedaan. Bij de beantwoording 

van deze vragen in hoofdstuk 10 zullen de resultaten uit beide onderzoeken worden 

betrokken.  
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3. Opzet van eindopdracht 

 
Om tot beantwoording van de probleemstelling te komen, is eerst een 

literatuuronderzoek gedaan.  

In hoofdstuk 4 wordt begonnen met een analyse van ontwikkelingen in het onderwijs in 

het algemeen en vervolgens is dit verder uitgewerkt naar trends in het gebruik van e-

learning.  

In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op het onderwerp blended-learning. Wat is 

blended-learning en wat is de rol van de twee componenten die hierin een rol spelen? 

Daarbij zullen ook de onderwerpen sturing binnen een opleiding en het aanpassen aan 

leerstijlen aan bod komen.  

In hoofdstuk 6 zal vervolgens aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van een 

blended-learning opleiding. Waaraan moet gedacht worden als gestart wordt met de 

ontwikkeling van een opleiding en wat is de rol van de docent hierin?  

De verschillende leertechnologieën worden daarna behandeld in hoofdstuk 7. Welke 

leertechnologieën kunnen in de vier benoemde categorieën worden onderscheiden en wat 

houden zij in?  

Als laatste wordt in hoofdstuk 8 aandacht besteed aan de didactiek van een blended-

learning opleiding. Hierbij wordt ingegaan op ontwikkelingen in ICT in het onderwijs en 

de gevolgen voor de didactiek. Ook wordt aandacht besteed aan de inhoud van de e-

learning, wat zijn aandachtspunten bij het ontwerpen hiervan, voortkomend uit de 

didactiek. 

 

De informatie uit het literatuuronderzoek is de basis geweest voor het ontwikkelen van 

de vragenlijst van het praktijkonderzoek. In het praktijkonderzoek is de doelgroep: 

“organisaties die al gebruik maken van blended-learning”. Dit onderzoek is schriftelijk 

afgenomen en via E-mail en Internet verspreid. In hoofdstuk 9 wordt eerst het opstellen 

en de verspreiding van de vragenlijst beschreven. Vervolgens worden in dit hoofdstuk de 

resultaten van het onderzoek gepresenteerd.  

 

Tenslotte zullen in hoofdstuk 10 vervolgens de conclusies van het literatuuronderzoek en 

het praktijkonderzoek worden getrokken. Ook wordt de probleemstelling in dit hoofdstuk 

beantwoord.  
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4. Ontwikkelingen in (ICT in het) onderwijs en leren 
 

In dit hoofdstuk zullen een aantal ontwikkelingen in het leren in het algemeen en van e-

learning specifiek worden weergegeven.  

 

4.1 Ontwikkelingen in het leren 

Het onderwijs en de principes van leren veranderen in de loop van de tijd. Op dit 

moment is de volgende verandering in het proces van leren waar te nemen. (Loonen, 

2010).  

 

Van Naar 

Formeel leren Informeel leren 

Leren door luisteren Leren door participeren 

Kennis Competentie 

Instructie Constructie 

Docent is verantwoordelijk Lerende is verantwoordelijk 

Leerkracht kennisbron Leerkracht manager 

Tutor to pupil Peer to peer 

Toetsing Assessment, portfolio 

Schools leren Permanent leren 

Lesmanagement Kennismanagement 
Tabel 1 Veranderend leerproces 

Opvallend is dat de lerende steeds meer actief bij het leren betrokken wordt en dat het 

leren niet alleen maar door formeel leren plaatsvindt, leren vindt overal en altijd plaats, 

niet alleen op de georganiseerde momenten. Ook is hieruit de verandering van de rol van 

de docent waar te nemen. Van degene die de kennis overdraagt naar een rol als coach / 

begeleider.  

 

4.2 Ontwikkeling in e-learning 

Op Internet staan diverse lijsten met trends met betrekking tot onderwijs en leren en het 

gebruik van ICT hierbij.  

 

Rubens (2003) in Simons (n.b.) ziet de volgende cyclus met betrekking tot e-leren en 

ICT in het onderwijs: 

1. Fase van overdreven enthousiasme. De algemene stemming is positief en de 

verwachtingen zijn hoog ten aanzien van de voordelen (zowel inhoudelijk als 

financieel).  

2. Fase van desillusie. De hooggespannen verwachtingen blijken vaak niet 

waargemaakt te worden. Deze fase is meer gericht op vervanging van bestaande 

manieren van leren in plaats van verbetering en vernieuwing.  

3. Fase van geleidelijke verbetering. Er ontstaat duidelijkheid over de echte zinvolle 

toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologie. Het is een fase van bezinning 

en evaluatie. Er wordt gestreefd naar een sterkere verbinding van e-learning met 

bedrijfsdoelstellingen. Er komt meer nadruk te liggen op didactiek. Opleiders 

denken bewuster na over welke functionaliteit, wanneer, voor welke doelgroep, op 

welke manier ingezet kan worden en hoe de begeleiding via de computer vorm 

kan krijgen. In deze fase wordt het optimum van (financieel en niet-financiële) 

kosten en baten van e-learning gevonden.  

 

Volgens Rubens bevond het hoger onderwijs in 2003 zich tussen fase 2 en fase 3 in. 

Volgens mij is inmiddels al de stap gemaakt naar fase 3. Vooral aan de toename van het 

belang van didactiek, welke functionaliteit kan wanneer en hoe ingezet worden, wordt 

volgens mij steeds meer aandacht besteed.  
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Wanneer gekeken wordt naar trends bij e-learning staat een relatief recente opsomming 

van trends op frankwatching.com. Hierop hebben twee auteurs een bijdrage geleverd 

naar de trends voor 2009 en verder. Daarbij zijn dezelfde soort trends waarneembaar als 

bij de veranderingen in het leerproces, zoals in tabel 1 is weergegeven.  

Als eerste heeft F. Vlasveld op 29 december 2008 een opsomming gemaakt van zes 

trends. Wilfred Rubens reageerde hier op 7 januari 2009 op dat in deze opsomming 

trends stonden, die allang geen trend meer zijn, zoals blended-learning. Wanneer beide 

bijdragen worden samengevoegd kunnen de volgende trends worden genoemd: 

 E-learning 2.0. Alle vormen van e-learning waarbij de lerende meer zelf de 

controle heeft. De lerende maakt zelf actief deel uit van het leerproces. Leren 

wordt steeds meer als sociaal proces gezien. Er is steeds meer behoefte aan 

onderlinge en wederzijdse kennisuitwisseling en digitale samenwerking. Een vorm 

kan zijn, blended-learning (combinatie van klassikale bijeenkomsten met e-

learning). 

 Informeel leren. Lerenden nemen zelf (spontaan) het initiatief tot leren. 

Formuleren zelf leerdoelen en organiseren leeractiviteiten, dit vindt vaak plaats op 

de werkplek met bijvoorbeeld Google als e-learning applicatie. Doordat er via 

zoekmachines ontzettend veel informatie te ontsluiten is, moeten de gebruikers 

leren om informatie op waarde te schatten. 

 Persoonlijke leeromgevingen. Niet alleen op het tijdstip dat het de cursist uitkomt 

maar ook het flexibeler samenstellen van het lespakket is een trend die zichtbaar 

is. De lerende moet zich eigenaar voelen van het leerproces, dat is cruciaal voor 

de motivatie om te leren. Er moet meer rekening worden gehouden met de 

ambities, leervoorkeuren en leerervaringen van de cursist zonder dat deze 

individueel moet leren, maar juist gezamenlijk met anderen.  

 Mobile learning. Werknemers kunnen just-in-time informatie raadplegen, 

verwerken en toepassen. Of zij kunnen collega‟s om raad vragen via draadloze en 

mobiele technologie. Het ontwikkelen van diverse zogenoemde „Apps‟ voor de 

mobiele dragers zijn daarvan een voorbeeld. 

 Open education. Het toenemen van open source software voor e-learning, het 

digitaal beschikbaar stellen van lesmateriaal door onderwijsinstellingen en 

educatief leermateriaal digitaal uitwisselbaar maken. Verbeterde mogelijkheden 

voor content-ontwikkeling (kwalitatief goede content in relatief korte tijd kunnen 

ontwikkelen en videotechnologie wordt steeds laagdrempeliger). 

 Virtuele werelden / serious gaming. Leeromgevingen zullen op middellange 

termijn 3D worden, wat de interactiemogelijkheden versterkt, samen leren binnen 

virtuele leeromgevingen die lijken op de werkelijke situatie. Serious gaming is 

daarbij geen nieuw concept maar door verbeterde technologieën, lagere kosten en 

internet als medium kan het ingezet worden in de vorm van simulaties, 

vaardigheidstoetsen en edutainment. 
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5.  Blended-learning 
 

Dit hoofdstuk begint met een beschrijving te geven van blended-learning. Vervolgens 

wordt in paragraaf 5.2 en 5.3 aandacht besteed aan de twee componenten van blended-

learning: e-learning en klassikale bijeenkomsten. Daarna wordt in paragraaf 5.4 

ingegaan op de mate van zelfsturing bij blended-learning. Als laatste wordt in paragraaf 

5.5 kort ingegaan op het belang van leerstijlen.  

 

5.1 Blended-learning 

Op Wikipedia.nl staat de volgende informatie over blended-learning: “Blended-learning is 

één van de termen die gebruikt wordt om een recente onderwijsvisie te beschrijven. 

Eén van de definities is "een combinatie van online leren en contactonderwijs" of " een 

combinatie van campusonderwijs en e-learning". Deze definitie is helaas niet de enige, 

aangezien hierover regelmatig discussies gevoerd worden. 

De definitiekwestie wordt het meest helder verwoord door Oliver & Trigwell, die daarbij 

ingaan op de term ‟blended‟ en de term ‟learning‟. Zij stellen dat het begrip ‟blended-

learning‟ in veel gevallen wordt gedefinieerd als een ‟mix‟ van leren met en zonder 

technologie, waarbij een nadere afbakening en invulling niet wordt gegeven. Daarnaast 

treffen ze nog andere definities aan. In het kader van hun analyse gaan ze in op de drie 

meest gebruikte definities van ‟blended-learning‟: 

 De geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ‟online‟ onderwijs. 

 De combinatie van gereedschappen en media in een e-learning omgeving. 

 De combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie. 

De auteurs wijzen erop dat het steeds gaat om het combineren van allerlei zaken 

[technologie, types instructie, leertheoretische uitgangspunten of didactische 

strategieën]. Tegelijkertijd stellen ze vast dat ‟blended-learning‟ voor iedereen een 

andere betekenis heeft en anders wordt ingevuld.” (Wikipedia) 

 

Volgens Thorne (2003) wordt onder blended-learning het volgende verstaan: “Blended-

learning is een mix van multimediale technologie, CD-ROM, video streaming, virtuele 

klassen, e-mail en conference calls, online tekst animatie en video gecombineerd met de 

traditionele klassikale bijeenkomsten en/of  één-op-één coaching.”  

Hij voegt daar nog het volgende aan toe. Blended-learning is de meest logische evolutie 

van het leren. Het is de oplossing voor de uitdagingen om leren en ontwikkelen op maat 

te maken voor de individuele leerbehoefte. Het biedt de mogelijkheid om de innovatieve 

en technische voordelen van e-learning te combineren met de interactie en deelname 

aan klassikale bijeenkomsten. Het kan worden ondersteund en vergroot door het gebruik 

van de kennis en persoonlijk contact van docenten.  

 

In (Peursen, e.a., 2007) wordt als basiskenmerk van blended-learning genoemd: de 

combinatie van online onderwijs middels ICT en contactonderwijs. De context waarin 

deze combinatie wordt toegepast kan erg verschillen. Dat heeft te maken met keuzes 

binnen de volgende factoren: 

 Deelnemers; reguliere of niet reguliere studenten, regionaal, landelijk of 

internationaal. 

 Plaats in curriculum; onderdeel van een bestaand curriculum of contractonderwijs. 

 Budget; extra middelen of uitvoerbaar binnen de bestaande kaders. 

 Taal; Nederlands of anders.  
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De drie definities zijn in essentie hetzelfde; blended-learning is de combinatie van 

klassikale bijeenkomsten en online onderwijs met een of meerdere ICT-toepassingen. 

Oliver & Trigwell op Wikipedia en Peursen e.a. voegen daaraan nog een aantal 

belangrijke factoren toe. Volgens mij moet ICT niet als doel worden gezien maar als één 

van de vele hulpmiddelen om onderwijs didactisch goed vorm te geven. Daarbij moet 

onder andere aandacht zijn voor de onderwijskundige visie van organisatie of op 

microniveau de leerdoelen van de opleiding. Ook het type doelgroep speelt hierbij een 

grote rol, net als andere factoren vanuit de didactiek / onderwijskunde die bij de 

totstandkoming van een opleiding een rol spelen.  

 

Peursen, e.a., benoemen in hun syllabus aspecten die een rol spelen bij alle blended-

learning opleidingen. Deze aspecten gaan over interactie, motivatie en functionaliteit. 

Over deze aspecten kan bij het ontwikkelen van blended-learning van tevoren over 

worden nagedacht hoe deze betrekking hebben op de opleiding en wat de 

onderwijskundige visie hierover is qua toepassing. Het zijn de volgende vier aspecten: 

 Groepsinteracties. Vaak zien studenten elkaar of de docent minder bij de 

invoering van blended-learning  in vergelijking tot klassikale bijeenkomsten. Hoe 

ontwikkelen de interacties tussen hen en wat draagt de communicatie via de ELO 

daaraan bij? 

 Motivatie en betrokkenheid. De vaste regelmaat van bijeenkomsten speelt een rol 

bij de betrokkenheid en motivatie van studenten. Hoe worden de cursisten in de 

blended-learning opleiding „bij de les gehouden‟? 

 Het functioneel gebruik van de electronische leeromgeving voor het leerproces. 

Niet alleen het „compenseren‟ van het gemis aan klassikale bijeenkomsten maar 

ook om het optimaal benutten van de mogelijkheden van computer en netwerken 

die geen tegenhanger hebben in het traditionele klassikale onderwijs.  

 Rol van klassikale bijeenkomsten. Het geheel van de opleiding verandert, dus ook 

de rol en inhoud van de klassikale bijeenkomsten moeten veranderen. Vooral de 

koppeling van het virtuele gedeelte met de klassikale bijeenkomsten wordt nu 

essentieel om de opleiding goed te laten functioneren.  

 

Blended-learning is dus niet alleen maar het toevoegen van een aantal e-learning 

modules aan een klassikale bijeenkomst. Deze beide onderdelen moeten zo op elkaar 

afgestemd zijn dat elk onderdeel een meerwaarde heeft en ze samen perfect op elkaar 

aansluiten. Door de combinatie van twee methodes kan er optimaal rendement uit een 

cursus gehaald worden, voor zowel de organisatie als de cursist.  

 

Via e-learning kan de kennis, de inhoud van het leerproduct worden verzorgd. Daarnaast 

kan via e-learning het organisatorische proces worden geregeld en de voortgangscontrole 

en feedback. Een voorwaarde is wel dat cursisten de e-learning opleiding gevolgd moeten 

hebben.  

De klassikale bijeenkomsten kunnen vervolgens gebruikt worden voor het oefenen van 

een vaardigheid, voor discussiëren over de implementatie van de kennis op de werkplek 

en voor feedback en kennisuitwisseling tussen de deelnemers zelf. De klassikale 

bijeenkomsten kunnen zelfs als een soort beloning worden ingezet. (Zenger & Uehlein, 

2001) 

 

Hieronder zullen de twee elementen van blended-learning, klassikale bijeenkomsten en 

e-learning worden besproken.  
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5.2 Klassikaal onderwijs 

Klassikaal onderwijs, ook wel 'frontaal onderwijs' genoemd, is een traditionele manier 

van lesgeven waarbij een leraar of docent, voornamelijk in het basis- en voortgezet 

onderwijs, een groep leerlingen als geheel uitleg en instructie geeft. 

De leerlingen worden bij deze vorm van onderwijs geactiveerd tijdens de instructie en de 

zelfstandige verwerking van de leerstof. Ook kan de leerkracht in zijn instructie 

differentiëren naar niveau. (Wikipedia.nl). 

 

Volgens Farrel (2000) zoals beschreven in Timmermans (2002) wordt klassikaal leren 

onder begeleiding minder toegepast terwijl het gebruik van digitale instructietechnologie 

toeneemt. Toch is klassikaal leren nog wel de dominante vorm van onderwijs. Klassikaal 

onderwijs heeft als voordeel dat er direct gecommuniceerd kan worden, zowel verbaal als 

non-verbaal. Tevens is het tijdens klassikale bijeenkomsten gemakkelijk om standpunten 

nog eens te verduidelijken of informatie erbij te betrekken die wel relevant is maar niet 

direct tot het hoofdonderwerp behoord. Daarnaast is een belangrijk aspect van klassikaal 

leren dat mensen er de voorkeur aangeven om in een groep te leren. In die groep is er 

de mogelijkheid om vaardigheden te oefenen en te herhalen en feedback hierop te 

krijgen van anderen. Een laatste voordeel is dat cursisten weg zijn van de 

verantwoordelijkheden van hun werk en zich daardoor op het leren kunnen concentreren.  

Een nadeel van klassikale bijeenkomsten is dat iedereen op dezelfde tijd en plaats moet 

zijn waardoor verlet-, reis- en verblijfkosten hoog kunnen oplopen. Ook praktisch is het 

soms moeilijk realiseerbaar bij bedrijfsopleidingen om iedereen op hetzelfde moment op 

dezelfde plaats te krijgen.  

 

Volgens Rosenberg (2001) zullen de volgende veranderingen plaatsvinden in de 

klassikale bijeenkomsten wanneer er gebruik wordt gemaakt van blended-learning. 

 De klassikale bijeenkomsten zijn niet langer de standaard methode voor 

onderwijs.  

 De synergie tussen e-learning en klassikale bijeenkomsten zal verfijnd worden. Er 

zullen minder klassikale bijeenkomsten zijn, maar deze zullen wel belangrijker 

worden.  

 Docenten zullen minder kennis overdragen maar meer als coach / begeleider 

optreden. Tijdens de klassikale bijeenkomsten zal de nadruk liggen op het 

toepassen van de kennis en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. De docent 

begeleidt de cursisten hierin.  

 Bronmateriaal zal belangrijker en via het internet meer toegankelijk worden. 

Daardoor zal het materiaal meer accuraat zijn en cursisten leren het materiaal te 

gebruiken, selecteren en waarderen voor hun werk.  

 Het begin en eind van de opleiding wordt minder relevant. Met internettoegang 

kan het leren beginnen voor de opleiding start en nog doorgaan nadat de 

opleiding is afgesloten. Ook zal het, door verschillen in achtergrond, steeds 

lastiger worden om genoeg cursisten op dezelfde plaats en tijd beschikbaar te 

hebben.  

 

5.3 E-learning 

Huisman (2001) hanteert als definitie van e-learning: “vormen van leren door personen, 

die individueel of in groepsverband, door een of meer e-learning technologieën worden 

ondersteund. Deze technologieën zijn informatie- en communicatietechnologieën (zoals 

internet, computerbased training, webbased training of learning management systeem) 

die geschikt zijn om een leerinteractie met of tussen individuen te realiseren, te 

bestuderen, te volgen of te administreren.  

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leraar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisonderwijs_(algemeen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voortgezet_onderwijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voortgezet_onderwijs


Succesvol blended-learning 
 

Karline Timmermans  13 

 

Clark & Mayer (2008) hanteren de volgende definitie van e-learning: 

E-learning is een instructie die via een computer, door middel van een Cd-rom, internet 

of intranet, afgeleverd wordt met de volgende doelen: 

 het bevat inhoud die relevant is voor de leerdoelen; 

 maakt gebruik van instructiemethodes met voorbeelden en praktijkcases om het 

leren te ondersteunen; 

 maakt gebruik van media elementen zoals woorden en illustraties om de inhoud 

weer te geven; 

 kan zowel synchroon als asynchroon plaatsvinden; 

 zorgt voor nieuwe kennis en vaardigheden in relatie tot de individuele leerdoelen 

of het verbeteren van werkprocessen.  

 

De “e” in e-learning verwijst naar het „hoe‟, de opleiding is gedigitaliseerd zodat het op 

electronische wijze kan worden aangeboden. De „learning‟ verwijst naar het „wat‟, de 

opleiding bevat inhoud en manieren om de lerende te leren leren. In „learning‟ wordt 

verwezen naar het „waarom‟, het doel, om de lerende te helpen om de individuele doelen 

te behalen of om werkprocessen te verbeteren zodat de organisatiedoelstellingen behaald 

worden.  

  

Volgens Loonen (2010) is e-learning: 

 Leren met behulp van computers (CBT, COO); 

 Leren met gebruikmaking van een netwerk (online leren); 

 Leren met je mobile of handheld (m-learning); 

 Maar altijd interactief en geïndividualiseerd.   

 

Volgens Josquin (2010) is de definitie van e-learning een marketing slogan die snel aan 

waarde verliest als we niet snel bieden wat er gesuggereerd wordt; dynamiek, snelheid, 

gemak, fun en onafhankelijkheid bij het leren achter een computerscherm.  

 

Rosenberg (2001) onderscheidt vijf belangrijke voorwaarden voor het ontwerp van een 

e-learning opleiding: 

1. De doelen moeten gericht zijn op de voordelen voor de cursist. De opleiding zelf 

moet motiverend en authentiek zijn omdat er geen directe docent is.  

2. Elementen als het geven van feedback en het stellen en beantwoorden van vragen 

moeten ingebouwd worden. Anders wordt de e-learning opleiding snel als saai en 

onrealistisch beschouwd.  

3. Het kenniselement moet tot uiting komen door een duidelijke structuur en diverse 

multimedia presentaties.  

4. Naast feedback kunnen interactieve spellen, puzzels en quizzen een beeld geven 

of de student de kennis al tot zich heeft genomen.  

5. De rol van docenten verandert van kennisoverdrager naar coach. De docent 

ondersteunt het leerproces en heeft niet meer de rol van kennisoverdrager.   

 

Wanneer bij het ontwerp van een blended-learning opleiding rekening gehouden wordt 

met deze vijf genoemde voorwaarden kan de e-learning component tot meerwaarde 

leiden in de cursus.  Peursen e.a. (2007) benoemen drie belangrijke meerwaardes voor 

het gebruik van de electronische leeromgeving in een cursus waarin ook 

contactonderwijs is.  

 Verrijking met informatie: de student vindt dat de ELO het leerproces op een 

nuttige en leuke manier verrijkt met informatie. Bijvoorbeeld doordat alle 

cursusmaterialen op de website beschikbaar zijn of door hyperlinks naar extra 

achtergrondinformatie of actuele ontwikkelingen.  
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 Versterking van het proces: de student vindt dat zijn leerproces verstrekt wordt 

door de ELO (leeractiviteiten krijgen meer of sneller feedback). Bijvoorbeeld 

doordat studenten elkaar stukken sturen via e-mail of verspreiden via een 

discussieforum ter voorbereiding op een bijeenkomst. De docent kan deze ook 

zien en opmerkingen uit de electronische leeromgeving tijdens de bijeenkomsten 

behandelen.  

 Overbruggen van verschil in tijd en plaats: de student vindt het praktisch om door 

de ELO ook op afstand en in eigen tijd aan een cursus te kunnen werken. 

Bijvoorbeeld omdat de ELO altijd en overal op internet beschikbaar is of dat op 

ieder moment electronisch (via discussieforum of e-mail) een vraag gesteld kan 

worden (nadeel kan zijn dat men ook snel antwoord terug verwacht). 

 

5.4 Wijze van sturing bij blended-learning 

Een belangrijk verschil tussen de verschillende onderwijsvormen: klassikale 

bijeenkomsten, e-learning of blended-learning, is de wijze van sturing. Is er sprake van 

sturing door een docent of door de persoon zelf of gedeelde sturing?  

Bij klassikale bijeenkomsten vindt er voornamelijk sturing plaats door de docent.  

Bij e-learning moet er onderscheid gemaakt worden tussen de sturing van asynchrone 

vormen van e-learning en synchrone vormen van e-learning. Bij de synchrone variant 

zorgt de docent voor de sturing van de opleiding, net zoals bij de klassikale 

bijeenkomsten. De cursist kan eigen inbreng leveren, maar de docent heeft de leiding.  

Bij de asynchrone variant van e-learning kan de sturing meer bij de cursist liggen.   

Bij blended-learning is er de combinatie van deze twee vormen. Binnen het e-learning 

gedeelte is de cursist zelf verantwoordelijk, terwijl de klassikale bijeenkomsten op 

zichzelf al een vorm van sturing (beloning) zijn voor de cursisten en de nadruk van 

sturing weer meer bij de docent ligt. Hierbij is dus sprake van gedeelde sturing.  

 

Uit scriptieonderzoek met de vraagstelling: “ Welke rol kan externe sturing vervullen bij 

een cursus time management wanneer een gedeelte van de cursus via e-learning 

gevolgd wordt?” werd de volgende conclusie getrokken met betrekking tot de behoefte 

aan externe sturing: 

“De meeste deelnemers hebben behoefte aan externe sturing. Voor alleen e-learning 

hadden de deelnemers aan dit onderzoek niet voldoende zelfregulerende strategieën 

gebruikt om minder behoefte te hebben aan externe sturing. Klassikale bijeenkomsten 

kunnen fungeren als een „ stok achter de deur‟ in het kader van sturing. Ook opdrachten 

tijdens de e-learning hebben een functie van externe sturing. Daarnaast was een 

meerwaarde van de klassikale bijeenkomsten dat de deelnemers ervaringen konden 

uitwisselen en zo van elkaar konden leren.” (Timmermans, 2002).  

 

Bij asynchrone toepassingen van e-learning kunnen, volgens Clark en Mayer (2008), drie 

typen van controle door de cursist worden onderscheiden: 

1. Content sequencing. De cursist kan de volgorde van de lessen, hoofdonderwerpen 

en schermen bepalen. Cursisten kunnen vanuit een hoofdmenu zelf de 

onderwerpen selecteren en bestuderen en eventueel links naar het internet hierin 

volgen. 

2. Pacing. Cursisten kunnen zelf bepalen hoeveel tijd ze besteden aan elke pagina 

met uitzondering van korte fragmenten audio of video (zelfs daarin kan dit bij 

sommige e-learning opleidingen). Daarom zijn er op elke pagina mogelijkheden 

om vooruit dan wel terug te gaan in de opleiding.  
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3. Acces to Learning Support. Cursisten hebben invloed op instructie onderdelen 

zoals praktijkvoorbeelden of praktijkoefeningen. De cursist kan de doelen van de 

les / opleiding achterhalen, gebruik maken van coaches of helpsystemen en kan 

referenties naar andere belangrijke informatie achterhalen. Dit kan bijvoorbeeld 

ook extra informatie zijn die met behulp van een pop-up venster naar voren 

komen, of met behulp van een zogenaamde mouse-over (een klein venster komt 

naar voren door op een link te klikken of met de muis over een link te schuiven). 

Ook gaat het hierbij om bijvoorbeeld een „rondleiding‟ door de opleiding om 

informatie te krijgen over alle functionaliteiten. 

 

De cursisten willen graag controle over het leerproces hebben (net zoals ze vaak gewend 

zijn op het internet). Dit is het meest effectief wanneer de cursist zijn leerbehoefte zelf 

goed kan inschatten. Uit onderzoek is gebleken dat cursisten die al veel voorkennis over 

het onderwerp hebben en veel zelfkennis over studiestrategieën deze zelfcontrole 

effectief kunnen benutten. Vaak zal dit het geval zijn in verdiepende opleidingen. 

Wanneer cursisten zelfsturend zijn in de opleiding is het belangrijk om een goede en 

duidelijke navigatie te bouwen in de opleiding. Waarbij de standaardnavigatie ervoor 

zorgt dat de cursist alle belangrijke informatie of praktijkvoorbeelden doorloopt. (Clark 

en Mayer, 2008) 

  

5.5 Leerstijlen 

Een ander belangrijk verschil tussen de effectiviteit van de verschillende 

onderwijsvormen (klassikale bijeenkomsten, e-learning of blended-learning) is de leerstijl 

van de cursist. Elke cursist heeft een voorkeur voor het leren in bepaalde situaties (de 

leerstijl). De een leert liever zelfstandig, de andere in een groep, de ander probeert eerst 

en gaat dan lezen, terwijl weer een ander eerst gaat lezen en dan pas gaat doen. De 

voorkeur voor een leerstijl kan dus van invloed zijn op het resultaat van de opleiding, 

doordat de leerstijl bijvoorbeeld wel of niet aansluit bij de opleidingsvorm die wordt 

aangeboden. Vanwege de beperkte onderzoeksmogelijkheden, wordt er in deze 

eindopdracht niet verder onderzoek gedaan naar de verschillende typen leerstijlen. Om 

hiernaar onderzoek te doen zijn individuele gegevens nodig en dat is niet de strekking 

van dit onderzoek.  

 

 

  



Succesvol blended-learning 
 

Karline Timmermans  16 

 

6.  Ontwikkeling blended-learning opleiding 
 

In een E-merge project „Ontwikkeling en implementatie van een didactisch model voor 

blended-learning‟ zijn acht voorbeelden van een succesvolle toepassing van blended-

learning in het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs geanalyseerd. Dit project is 

gericht op het omzetten van een cursus die niet of minimaal gebruik maakt van e-

learning tot een blended-learning opleiding. De bestaande cursus is een cursus met 

wekelijkse bijeenkomsten met grotendeels zelfstudie en een beoordeling van de docent 

op werkstukken, tentamens of andere producten. Het gebruiken van e-learning zal 

kunnen leiden tot aanpassingen in de contactbijeenkomsten. In dit project is een 

zesstappenplan ontwikkeld. (Peursen, e.a., 2007) 

Thorne (2003) sluit met de acht criteria die hij benoemt bij de ontwikkeling van een 

blended-learning opleiding aan bij dit stappenplan. Daarnaast benoemt hij nog enkele 

andere stappen.  

 

De combinatie van deze twee schema‟s levert het volgende stappenplan op voor de 

ontwikkeling van een blended-learning opleiding: 

1. Wat is de leerbehoefte? 

Blended-learning biedt de mogelijkheid om het leren te laten aansluiten op de 

behoefte van een individu. Daarbij kan de ontwikkelaar vragen stellen als, op 

welke manieren kunnen deze leerdoelen behaald worden, wat zijn gezamenlijke 

doelen en wat zijn persoonlijke doelen en hoe kan dit in een programma 

gecombineerd worden?  

Betrek huidige leveranciers en afdelingen om de leerdoelen te bepalen. Betrek 

zoveel mogelijk alle betrokken afdelingen / personen bij de vaststelling van de 

blended-learning opleiding, denk hierbij ook aan (oud-)cursisten. De kracht van 

blended-learning ligt erin dat er betere oplossingen gecreëerd kunnen worden 

door het combineren van verschillende leermethoden. Het geheim is om goed te 

analyseren wat de leerbehoefte is en hoe de leerdoelen die hieruit ontstaan 

gerealiseerd kunnen worden.  

2. Indelen van de bestaande cursus in onderdelen.  

Elk onderdeel bevat (een groep van) activiteiten voor cursisten en een feedback of 

toetsmoment.  

3. Nagaan waar het inzetten van een electronische leeromgeving zinvol is.  

Bij welke activiteiten of onderdelen biedt e-learning een meerwaarde? Blijf daarbij 

praktisch en realistisch. Stel de eisen, randvoorwaarden en de tijdsperiode vast. 

Niet alleen voor de huidige leerbehoefte maar ook in relatie met ontwikkelingen in 

de toekomst die nu al voorzien kunnen worden.  

Besteed ook aandacht aan de verschillende leerstijlen. Doordat blended-learning 

meerdere oplossingen kan brengen voor een leerdoel, kan beter aangesloten 

worden op de verschillende leerstijlen van individuen. Bepaal de dominante 

leerstijlen van de doelgroep en bekijk per onderdeel of dit met elkaar 

overeenkomt en of de gekozen leervorm daarbij aansluit.   

4. Koppelen van e-learning activiteiten met klassikale bijeenkomsten.  

Bekijk de inzet van verschillende leervormen creatief. Inventariseer welke 

mogelijkheden er zijn met betrekking tot de inzet van blended-learning en of deze 

mogelijkheden ook volstaan in het kader van de leerbehoefte die is gedefinieerd 

en de randvoorwaarden die gesteld zijn. 

Het aansluiten tussen de twee onderdelen kan worden gerealiseerd door: 

- e-learning als voorbereiding op de klassikale bijeenkomst in te zetten; 

- bij e-learning kan op afstand samenwerking / begeleiding/ steun van 

medestudenten en docent ingepland worden; 

- resultaten uit de ELO komen terug in de klassikale bijeenkomst. 

- resultaten uit de ELO tellen mee bij de beoordeling.  
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5. Blauwdruk maken van de blended-learning opzet.  

Maak op papier een draaiboek waarin duidelijk wordt welke hoofdcomponenten op 

welke manier aangeboden worden en in welke volgorde. Analyseer of dit een 

efficiënt leerproces oplevert voor de cursist. Is het een ondersteuning voor de 

docent en helpt het bij het realiseren van de doelen? Is het uitvoerbaar qua 

student- en docenttijd en faciliteiten? 

6. Kleine proefdraai.  

Voer een proefdraai uit met enkele cursisten en beoordeel of beide onderdelen zo 

gebruikt worden als bedoeld is.  

7. Invoering van blended-learning in de hele cursus.  

Stel naar aanleiding van de proefdraai eventueel nog wat zaken bij en voer het 

daarna in voor alle cursisten.  

Organiseer momenten om iedereen te informeren en te laten ervaren. Hierin kan 

naar voren worden gebracht waarom de leermethode anders is en toekomstige 

gebruikers en contactpersonen de meerwaarde van blended-learning te laten 

inzien door bijvoorbeeld, voorbeeldsessies, demonstraties, workshops, etc. 

Zorg voor ondersteuning. De lerende moet geholpen worden tijdens de 

verschillende onderdelen van blended-learning. Dit kan een lijnmanager zijn die 

de voortgang bespreekt of een online coach om de doelen te bespreken. Het 

belangrijkste is dat wanneer een cursist behoefte heeft aan ondersteuning dat dit 

gerealiseerd kan worden en ook gedurende het proces geïmplementeerd kan 

worden zodat de effectiviteit het grootste is. Maak ook duidelijk aan de cursist 

welke ondersteuning wanneer mogelijk is.  

8. Blijf evalueren of het goed werkt en vier het (goede) resultaat!  

Zorg voor een effectieve evaluatie van de blended-learning opleiding. Aan het 

einde van de opleiding dient deze geëvalueerd worden zodat de „return on 

investment‟ bepaald kan worden. Wat zijn eventuele verbeterpunten en wat is er 

juist goed gegaan? Betrek hierbij de feedback van cursisten uit evaluaties.  

 

 

Bij stap 3 en stap 4 speelt de docent een grote rol. Welke rol voor welke leermiddelen 

kan en wil de docent inzetten en welke koppeling is er met ICT-middelen? Daar ontstaat 

vaak het probleem dat docenten vaak over weinig didactische ICT-vaardigheden 

beschikken. Het is dus belangrijk om bij de ontwikkeling verschillende expertises te 

betrekken naast de docent van de opleiding, zowel onderwijskundigen als ICT-experts.  

 

  



Succesvol blended-learning 
 

Karline Timmermans  18 

 

 

7.  E-learning technologieën 
 

Voor de invulling van blended-learning wordt gebruik gemaakt van e-learning. Op basis 

van de visie over leren en de leerdoelen van een opleiding kan een keuze gemaakt 

worden over welke e-learning technologieën ingezet kunnen worden. Het systeem blijft 

een hulpmiddel om de doelstellingen te behalen. Er zijn verschillende technische 

systemen om het leren electronisch vorm te geven. Deze technologieën kunnen 

opgedeeld worden in: 

 Technologieën om de leeractiviteiten te beheren; LMS of LCMS 

 Auteurstools om e-learning te produceren. 

 E-learning tools om te studeren. 

 Tools om samen te werken en te leren. 

 

In de meeste gevallen wordt een combinatie van deze bovenstaande categorieën ingezet. 

Het is belangrijk dat deze activiteiten die los ontwikkeld kunnen zijn, wel als één 

onderdeel naar de cursist kan worden gecommuniceerd. Daarom is het belangrijk dat het 

instrument gebruik maakt van open standaarden, zoals SCORM, AICC of QTI. Wanneer 

een leertechnologie ingezet wordt die een gesloten, eigen standaard gebruikt, kan deze 

later de migratie of uitbreiding naar een andere technologie belemmeren. (De Coutere, 

2008) 

 

Hieronder zullen achtereenvolgens de vier verschillende categorieën worden besproken. 

(De Coutere, 2008) 

1. Technologieën om de leeractiviteiten te beheren.  

Deze technologie richt zich voornamelijk op het ondersteunen van processen zoals het 

aanbieden en onderhouden van het aanbod, plannen van sessies en de rapportering van 

gevolgde cursussen. Deze categorie is onder te verdelen in Learning Management 

Systemen (LMS) en Learning Content Management Systemen (LCMS). 

Bij een LMS gaat het om het ondersteunen van de processen rondom leren en bij een 

LCMS gaat het vooral om het beheer van de leerinhoud.  

Het LMS zorgt ervoor dat de e-learning cursus geïmporteerd kan worden en geleverd kan 

worden aan de cursisten. Daarnaast is het mogelijk om in een LMS de inschrijving van 

cursisten te regelen, bijeenkomsten te plannen, het beheren van de leercatalogus en de 

rapportering over gevolgde cursussen.  

Het LCMS is vaak een onderdeel van een LMS maar kan ook een afzonderlijk 

softwarepakket zijn. Hierin kan de content op een overzichtelijke manier worden 

opgeslagen en toegewezen aan verschillende cursussen. Op deze manier kan een 

gedeelte van de content in verschillende cursussen gebruikt worden.  

Voorbeelden van L(C)MS zijn: Blackboard, Moodle, N@tschool en TeleTop.  

 

2. Auteurstools om e-learning te produceren 

Voor bedrijfseigen onderwerpen zal een eigen e-learning opleiding gemaakt moeten 

worden. Met een e-learning auteurstool kan zelf een e-learning opleiding gemaakt 

worden. In de tool wordt een opleiding gemaakt en deze kan ingelezen worden in het 

L(C)MS systeem. Dit laatste hoeft trouwens niet, als de organisatie niet wil weten wie 

wat gevolgd heeft, kan de informatie uit de auteurstool ook direct op internet geplaatst 

worden.  

Een e-learning opleiding die gemaakt is in een bepaalde auteurstool kan vaak niet 

worden aangepast in een andere auteurstool. 

Voorbeelden van auteurstools zijn: Lectora, Dreamweaver, Captivate.  
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3. E-learningtools om te studeren 

In deze categorie valt het leren met behulp van een portfolio, een virtual classroom of via 

een virtuele wereld.  

In een e-portfolio kan een cursist zelf zijn vorderingen en persoonlijke reflecties 

bijhouden. Uiteindelijk kan de cursist hiermee bewijzen dat hij aan de gestelde 

competenties voldoet, wanneer er voldoende „bewijzen‟ zijn verzameld. Dit is een 

persoonlijk document van de cursist en niet van een organisatie.  

Een virtual classroom is een online conferentieomgeving voor het geven van sessies. 

Iedereen neemt tegelijk deel aan de bijeenkomst, maar is niet op dezelfde plaats 

aanwezig. Tijdens de bijeenkomst zijn er mogelijkheden tot interactie. Wanneer de 

bijeenkomst live gehouden wordt en direct opgenomen wordt en daardoor op een later 

moment ook weer bekeken kan worden via een webbrowser, wordt dit een webcast 

genoemd. Wanneer de opname een offline gebeurtenis is die opgenomen wordt om op 

internet te plaatsen of apart opgenomen wordt om tot een optimaal online resultaat te 

komen, heet het een weblecture. In de opname kan direct naar elk moment in de 

presentatie worden gegaan door bijvoorbeeld een tijdsbalk te verschuiven. (Filius, 2008) 

De laatste optie binnen deze categorie is training binnen een virtuele wereld. Dit kunnen 

hele uitgebreide concepten zijn, zoals Second Life maar ook serious games of virtuele 

spelwerelden. Daarbinnen kunnen virtuele vergaderingen worden georganiseerd, maar er 

kunnen ook simulatieomgevingen worden vormgegeven, zoals in medische situaties of bij 

het trainen van evacuatieoefeningen.  

 

4. Tools om samen te werken en te leren 

Leren gaat beter in interactie en samenwerking met anderen. Daarom worden er steeds 

meer tools ontwikkeld om deze interactie en samenwerking te faciliteren en te 

stimuleren. Daarbij is er de trend waar te nemen van informeel leren. Veel van de 

zogenaamde web 2.0 tools zijn meer gericht op het informele karakter van leren. 

Hierbinnen kunnen vier verschillende typen tools worden onderscheiden.  

 Groupware is niet speciaal ontwikkeld om te leren maar kan wel goed gebruikt 

worden in leersituaties om samen te werken aan opdrachten. Bijvoorbeeld Google 

Docs of Sharepoint.  

 Tools voor sociale netwerken zijn een manier om een netwerk te beheren maar 

ook om vragen of discussies binnen het netwerk te stellen. Deze sites stellen 

iemand in staat om snel expertise te vinden of aan te bieden over een bepaald 

onderwerp. Bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook.  

 Instant messagingtools zijn instrumenten die iemand in staat stellen om 

informatie te vragen (of geven) aan mensen die ook ingelogd zijn. Dit kan 

bedrijfsintern zijn door middel van Yahoo Messenger of Google Talk. Maar ook 

binnen het eigen netwerk van personen via MSN of Twitter.  

 Bij Learning 2.0 tools staat de lerende centraal en deze leert actief door gebruik te 

maken van verschillende technologieën, zoals blogs, Wiki‟s en Social 

Bookmarking. (De Coutere, 2008)  
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8.  Digitale didactiek 
 

In dit hoofdstuk zal op het onderwerp digitale didactiek worden ingegaan. In paragraaf 

8.1 zal kort het begrip digitale didactiek worden beschreven. In paragraaf 8.2 worden de 

7 pijlers van digitale didactiek zoals benoemd door Robert-Jan Simons beschreven. De 7 

pijlers worden vervolgens meer uitgesplitst in de didactische tips en principes van 

Peursen e.a. In paragraaf 8.3 worden richtlijnen beschreven met betrekking tot de 

inhoud van een e-learning opleiding. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de factoren die 

ervoor zorgen dat de boodschap blijft hangen bij de doelgroep. Niet specifiek voor e-

learning maar wel heen zinvol in de wereld van opleidingen.  

 

8.1 Wat is digitale didactiek 

Simons (n.b.) hanteert als definitie van digitale didactiek: 'De kennis en kunde met 

betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren'.  

 

Doordat er steeds meer ICT ingezet wordt in onderwijssituaties, wordt het ook steeds 

belangrijker om de didactiek bij deze ICT-toepassingen te betrekken. Simons heeft 

hiertoe een aanzet gemaakt door 7 pijlers van digitale didactiek te formuleren. De 

principes voor algemene didactiek blijven ook van toepassing op onderwijssituaties 

waarin gebruik wordt gemaakt van ICT. Maar de inzet van ICT vergt ook andere principes 

juist door de digitalisering.  

Simons geeft de volgende argumenten voor de ontwikkeling en toepassing van digitale 

didactiek. Het gaat bij ICT niet alleen om de technische systemen maar vooral ook of de 

ICT op de goede wijze wordt ingezet zodat het de leerprocessen ondersteunt. Ook vergt 

het ontwerpen en begeleiden van digitaal onderwijs (al dan niet in combinatie met 

klassikale bijeenkomsten) om nieuwe benaderingen en competenties van docenten en 

ontwikkelaars. Zo vraagt het begeleiden van een electronische discussie andere 

vaardigheden als het begeleiden van een face to face discussie.  

  

Digitale didactiek richt zich op de volgende vragen:  

 Wanneer is het wel en niet zinvol ICT in te zetten? Voor welke doeleinden kan ICT 

worden gebruikt en welke methoden worden gehanteerd?  

 Hoe kan ICT bijdragen aan onderwijsverbetering en –vernieuwing?  

 Hoe kunnen opdrachtformuleringen zo uitdagend worden gemaakt dat zij 

aanzetten tot samenwerking en diepgaande verwerking? 

 Hoe kan het discussiëren en samenwerken in een elektronische omgeving worden 

begeleid? Hoe en wanneer geeft de docent feedback? Grijpt de docent in het 

leerproces in en, zo ja, op welk moment?   

 Hoe kunnen lerenden begeleid worden in het elkaar ondersteunen bij het leren? 

Kunnen zij elkaar feedback geven? 

 Hoe kunnen digitale portfolio‟s en vormen van zelftoetsing worden ingezet?    
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8.2 De 7 pijlers van digitale didactiek  

Simons onderscheidt zeven pijlers van digitale didactiek. In onderstaande tabel staan 

deze weergegeven. Daarnaast staan er per pijler een aantal voorbeeldactiviteiten 

genoemd die onder deze pijler worden gecategoriseerd.  

 

Pijler van digitale didactiek Voorbeeldactiviteiten 

Relaties leggen Lerenden met elkaar en anderen in contact brengen 

(tussen onderwijs en buitenwereld) 

 Samenwerkend leren 

 Community building 

 Onderlinge feedback 

Creëren Problemen oplossen (computersimulatie) 

 Beslissingen nemen 

 Onderzoek doen (via internet) 

 Ontwerpen 

Betekenis construeren (kritisch reflecteren, 

discussiebijdragen zijn via ICT vaak diepgaander) 

Naar buiten brengen 

(verbreden van het publiek) 

Publiceren van producten 

Lerenden adviezen, oplossingen, producten, onderzoek 

of ideeën laten produceren voor anderen die er ook 

echt behoefte aan hebben.   
 

Transparant maken Denkprocessen zichtbaar maken 

 Visualiseren en schematiseren 

 Processen achter het leren verhelderen 

 Samenwerkingspatronen zichtbaar maken 

Leren leren Zichtbaar maken van leerprocessen 

 Onderlinge feedback op leren 

 Zelfreflectie 

 Feedback door begeleiders op leren 

Competenties centraal stellen Bijhouden en integreren van vorderingen 

 Digitaal portfolio 

 Examendossier of self-assessment 

 Peerfeedback en -beoordeling 

Flexibiliteit verhogen Naar tijd en plaats 

 Naar voorkennis 

 Naar sturing (losse, gedeelde of strakke sturing) 

 Naar leerstijlen 
Tabel 2 Pijlers van digitale didactiek 

  

De zeven pijlers die Simons onderscheidt bij digitale didactiek zijn algemeen van aard bij 

het ontwerp van een digitale opleiding. In Peursen e.a. (2007) worden 15 didactische 

principes en tips voor het functioneel gebruik van een ELO in een cursus. In het 

onderstaande schema staan per hoofdthema de pijlers van digitale didactiek die hierop 

betrekking hebben tussen haakjes weergegeven.  

Het gaat om de volgende aandachtspunten: 

 

Op gang brengen van het ELO-gebruik (transparant maken) 

1. Zorg dat studenten de startdrempel voor het gebruik van een ELO overwinnen.  

2. Koppel de ELO aan klassikale bijeenkomsten. 

3. Laat studenten snel de meerwaarde van de ELO ervaren 

 

Uitbouwen van het gebruik van de ELO (creëren / relaties leggen / naar buiten brengen / 

leren leren) 

4. Maak van de ELO een vast punt in de cursus 

5. Faseer het ELO-gebruik 

6. Focus het leerproces met ingebouwde beperkingen in de ELO 
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7. Werk met een attractieve en overzichtelijke ELO 

8. Maak het ELO-gebruik persoonlijk 

9. Gebruik internet gericht als informatiebron 

10. Richt de ELO op zowel individuele studie als uitwisseling 

11. Geef een electronisch discussieforum een duidelijke functie 

12. Bevorder de praktijkgerichtheid via de ELO 

 

De ELO bij feedback en beoordeling (leren leren / competenties centraal stellen) 

13. Gebruik de snelle feedbackmogelijkheden van de ELO 

14. Betrek de ELO bij de beoordeling 

15. Gebruik de ELO voor informatie over studievoortgang 

 

8.3 Ontwerprichtlijnen e-learning 

Thorne (2003) benoemt 9 ontwerpprincipes die van belang zijn bij het ontwerp van een 

onderwijssituatie met ICT. Hij gaat daarbij meer in detail in op het ontwerp van de e-

learning opleiding. Het online gedeelte van een blended-learning opleiding kan niet 

zomaar gedigitaliseerd worden. Alleen maar tekst in een online leeromgeving is niet 

goed, maar teveel plaatjes en animaties kan de cursist ook teveel afleiden van het 

leerproces. Als het goed gebruikt wordt, biedt ICT veel mogelijkheden om het leren 

interactief, dynamisch en leuk te maken. Maar daaraan worden wel specifieke eisen 

gesteld.  

Daarnaast hebben Clark & Mayer (2008) richtlijnen benoemd voor het ontwerp van een 

online opleiding. In de onderstaande opsomming staan de richtlijnen / ontwerpprincipes 

van een e-learning opleiding beschreven.  

 

 Verklein de complexiteit door de opleiding in delen op te splitsen.  

De complexiteit kan beoordeeld worden door te bepalen uit hoeveel verschillende 

elementen de inhoud bestaat en wat de interactie is tussen de verschillende 

elementen. Het doorlopen van de verschillende delen wordt bepaald door de 

cursist en met elkaar vormen de verschillende delen één geheel. Zorg ervoor dat 

aan het begin van de opleiding de belangrijkste concepten, begrippen en 

karakters worden uitgelegd, zodat later in de opleiding de processen en 

procedures beter begrepen kunnen worden. Bedenk of de volgorde door de cursist 

zelf bepaald kan worden of dat niet mogelijk moet zijn. Kan de cursist dit zelf 

bepalen dan is een duidelijke navigatiestructuur noodzakelijk om de cursisten te 

begeleiden in de leeromgeving. 

 Gebruik woorden (zowel geschreven als gesproken) en statische illustraties 

(tekeningen, grafieken, foto‟s, animaties of video) in plaats van alleen woorden. 

E-learning is een visueel medium en relevante plaatjes hebben een toegevoegde 

waarde en verbeteren het leerproces. Animaties en video moeten alleen ingezet 

worden als het effect niet met (een serie van) statische plaatjes kan worden 

bereikt.  

 Integreer woorden en de corresponderende illustraties. Plaats de geschreven 

woorden en de illustraties dicht bij elkaar zodat deze bij elkaar te zien zijn op het 

scherm. Bij gesproken woorden kunnen de bijbehorende illustraties gelijktijdig in 

beeld getoond worden. Hierdoor wordt de verbinding tussen de woorden en de 

illustraties duidelijk gemaakt. Wanneer deze beide onderdelen van elkaar 

gescheiden zijn, wordt het voor de cursist lastig om deze verbinding te leggen.  

 Bij het uitleggen van illustraties dragen gesproken woorden significant bij aan de 

leerdoelen in vergelijking tot geschreven woorden. Wanneer het gebruik van audio 

mogelijk is (aandachtspunten zijn dan geluidskaarten, bestandsgroottes en soms 

hoofdtelefoons), kan dit effectiever zijn. Op deze manier worden meer gedeeltes 

van de hersenen aangesproken waardoor de kans groter is dat de informatie 

beklijft.  
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 Leg illustraties uit met òf gesproken woorden òf geschreven woorden maar 

gebruik niet allebei gelijktijdig. Wanneer zowel gesproken als geschreven woorden 

ingezet worden kan de lerende de aandacht niet verdelen over de twee media en 

zal het effect van het gebruik van audio kleiner worden. Alleen wanneer er weinig 

illustraties zijn of er veel moeilijke begrippen (jargon) gebruikt wordt of de 

cursisten moeite hebben met de taal, kan het gebruik van zowel gesproken en 

geschreven woorden overwogen worden.  

 Vermijd elk materiaal dat de leerdoelen niet ondersteunt. Interessant maar 

onnodig materiaal toevoegen aan een e-learning kan het leerproces verstoren. De 

inhoud moet van hoge kwaliteit zijn.  

 Maak gebruik van informeel (journalistieke taal of spreektaal) taalgebruik en 

virtuele coaches. Gebruik soms eerste- of tweedepersoon constructies om het 

gevoel te stimuleren van een conversatie tussen e-learning en cursist. Maar dit 

moet niet teveel gedaan worden, dat kan de cursist afleiden. Virtuele, 

pedagogische coaches zijn virtuele karakters (al dan niet een persoon of een 

cartoonkarakter) die de cursist aanspreken en door de opleiding heen leiden. De 

coach kan ingezet worden voor het geven van aanwijzingen, voorbeelden, 

demonstraties of verklaringen. 

 Bedenk je dat veel mensen de e-learning met een laptop of kleine schermen 

bekijken. Minder is dus meer. Denk aan printmogelijkheden; sommige informatie 

kan beter geprint worden dan van een scherm gelezen.  
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9.  Praktijkonderzoek 
 

In dit hoofdstuk zal eerst de opzet en respons van het praktijkonderzoek worden 

beschreven. Daarna zullen vanaf paragraaf 9.3 de resultaten van het onderzoek worden 

weergegeven.  

 

9.1 Vragenlijst 

De basis voor het praktijkonderzoek is een vragenlijst. Deze vragenlijst staat in bijlage 1 

weergegeven. De vragenlijst is voor een groot deel gebaseerd op de resultaten uit het 

literatuuronderzoek. Daarnaast zijn er een aantal meer algemene vragen in opgenomen 

om een beeld te krijgen van de gebruikte technologieën en de frequentie van het 

inzetten van een blended-learning opleiding.  

De vragenlijst is in Google Docs gemaakt zodat de vragenlijst digitaal verspreid en 

ingevuld kon worden. Door middel van een link kan de vragenlijst via internet verspreid 

worden.  

De vragenlijst is via internet en e-mail verspreid. Marcel de Leeuwe en Wilfred Rubens 

hebben hun contactpersonen een mail gestuurd met daarbij een link naar de vragenlijst 

en de vraag of zij deze vragenlijst zouden willen invullen. Zelf heb ik ook een aantal 

contactpersonen en mijn medecursisten een mail gestuurd of zij de vragenlijst (wanneer 

van toepassing) wilden invullen. Daarnaast heb ik via een aantal LinkedIn groepen de 

vragenlijst onder de aandacht gebracht van potentiële respondenten.  

Vanuit alle verschillende benaderingswijzen zijn een of meer respondenten naar voren 

gekomen.  

 

9.2 Respons 

Het totaal aantal respondenten is 56. Een aantal vragen is niet door alle respondenten 

beantwoord. In dit hoofdstuk zal steeds het aantal respondenten worden vermeld door 

middel van de notatie “n=…”.  

 

In de vragenlijst is niet gevraagd naar welke sector de respondent werkzaam is. Door 

middel van de namen / e-mailadressen is achterhaald in welke sector een respondent 

werkzaam is. Hierbij is de volgende verdeling te maken: 

 

Bedrijfsleven  22 respondenten  

Opleidingsinstituten 11 respondenten 

Regulier onderwijs 7 respondenten 

Advisering 7 respondenten 

Onbekend 3 respondenten 
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9.3 Algemene vragen 

In deze paragraaf worden de algemene vragen uit de vragenlijst behandeld. Hoe lang 

wordt e-learning al ingezet, hoe groot is de organisatie en om welke aantallen cursisten 

gaat het? Wat is het opleidingsniveau van de cursisten en hoeveel blended-learning 

opleidingen worden al ingezet? 

 

 

 

Op de vraag naar hoe lang al gebruik wordt 

gemaakt van e-learning binnen de organisatie, 

is het volgende waar te nemen. Opvallend is 

dat (bijna) een derde van de respondenten of 

net e-learning hebben ingevoerd of al meer dan 

zes jaar ervaring hebben met e-learning. 

Hierdoor ontstaat een redelijk gelijk verdeelde 

populatie. 

 

 

 

 

Een meerderheid van de 

respondenten is werkzaam bij een 

organisatie met meer dan 100 

medewerkers. Dit wil niet zeggen 

dat e-learning of blended-learning 

binnen de gehele organisatie is 

ingevoerd. Enkele respondenten 

hebben aangegeven binnen een 

grote organisatie werkzaam te 

zijn, maar alleen binnen de eigen 

afdeling blended-learning is 

ingevoerd. Opvallend is dat 25% van de 

respondenten juist in een kleine organisatie 

werkzaam is.  

 

 

 

Het aantal cursisten dat jaarlijks een 

blended-learning opleiding volgt, ligt 

voor bijna de helft van de respondenten 

tussen de 0 en 250 cursisten. Dus het 

zijn geen hele grote aantallen cursisten 

die binnen een organisatie een blended-

learning  opleiding volgt.  

De grote groepen cursisten komen 

voornamelijk voor bij de opleidingen 

vanuit de grote organisaties.  
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Figuur 1 Inzet e-learning 

Figuur 2 Grootte organisatie 

Figuur 3 Aantal cursisten 
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Zoals te zien is in figuur 5 varieert het opleidingsniveau tussen voortgezet onderwijs en 

HBO met een piek voor cursisten met een MBO opleiding. Deze doelgroep is belangrijk 

om duidelijk in beeld te hebben bij het ontwerpen van een blended-learning opleiding.  

 

Op de vraag hoeveel unieke blended-learning opleidingen jaarlijks één of meerdere 

malen worden verzorgd is het duidelijk dat het bij twee derde van de respondenten 

minder dan 15 unieke opleidingen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvattend 

De meerderheid van de respondenten werkt bij een organisatie met meer dan 100 

werknemers. Het wil niet zeggen dat een grote organisatie ook veel blended-learning 

opleidingen verzorgt, want bij 71% van de respondenten zijn er minder dan 15 unieke 

blended-learning opleidingen.  

Bijna de helft van de respondenten geeft aan jaarlijks 0 – 250 cursisten via blended-

learning op te leiden. Hoe groter de organisatie hoe groter het aandeel cursisten is dat 

via deze methode wordt opgeleid.  
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Figuur 4 Opleidingsniveau cursist 

Figuur 5 Aantal blended-learning opleidingen 
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Een derde van de respondenten is of net gestart met het inzetten van e-learning of doet 

dit al meer dan 6 jaar. Het gemiddeld opleidingsniveau van de cursisten is MBO-niveau, 

dit geeft circa 30% van de respondenten aan.   

 

9.4 Curriculum 

In deze paragraaf zal dieper ingegaan worden op het curriculum van de blended-learning 

opleiding. Vragen die in deze paragraaf beantwoord zullen worden, zijn: 

 Welke e-learning tools worden gebruikt? 

 Waarom is blended-learning ingevoerd? 

 De verhouding tussen e-learning en klassikale bijeenkomsten in percentages. 

 Het doel van e-learning. 

 Het doel van de klassikale bijeenkomsten. 

 Verwijzen delen van klassikale bijeenkomsten naar e-learning of andersom? 

 Hoe is de verplichtstelling van sommige onderdelen vormgegeven? 

 

Op de vraag: “Welke e-learning tools worden door u op dit moment gebruikt?” ontstaat 

een duidelijk beeld dat een ruime meerderheid (totaal 48) van de respondenten gebruik 

maakt van een electronische leeromgeving / leermanagement systeem. In het 

onderstaand figuur staan de reacties vermeld. Van de 15 respondenten die gebruik 

maken van één tool hebben 14 respondenten aangegeven dat zij van een electronische 

leeromgeving gebruik maken.    

Hieruit kan geconcludeerd worden dat vooral gebruik wordt gemaakt van een ELO vaak 

in combinatie met of een auteursomgeving of een toetsomgeving. Opvallend, vind ik, is 

dat er al relatief veel gebruik wordt gemaakt van social software in het onderwijs. Onder 

social software zijn in dit geval tools als, sociale communityomgeving, twitter, wiki, 

weblogs in opgenomen. 

 
Figuur 6 E-learning tools 
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In figuur 8 staan de redenen weergegeven waarom de respondenten blended-learning 

hebben ingevoerd. De meest genoemde redenen zijn effectiviteit en meegaan met de 

tijd. Daarnaast is kostenreductie door 52% van de respondenten genoemd.  

 

 

 
 
Figuur 7 Reden voor blended-learning 

 

De verhouding tussen klassikale bijeenkomsten en e-learning in verhouding tot de 

opleidingstijd is lastig aan te geven. Tien personen hebben aangegeven of de vraag niet 

te begrijpen of dat dit varieert per opleiding. Het aandeel e-learning varieert van 5% tot 

100%. Bij een kwart van de respondenten is de verhouding 50% tussen e-learning en 

klassikale bijeenkomsten. Bij 43% wordt de opleiding voor minder dan de helft door e-

learning gevormd. Bij 8% van de respondenten beslaat het e-learning gedeelte meer dan 

50%. De focus bij blended-learning opleidingen ligt blijkbaar op de klassikale 

bijeenkomsten met ondersteuning vanuit de e-learning mogelijkheden.  

 

Het doel waarvoor gebruik wordt gemaakt van klassikale bijeenkomsten of e-learning is 

verschillend. E-learning wordt voornamelijk (bij 85% van de respondenten) ingezet voor 

de kennisoverdracht. Opvallend, vind ik, dat in de literatuur vaak juist het aanpassen aan 

leerstijlen wordt genoemd, maar dat dit uit dit onderzoek niet blijkt. Maar 15% gebruikt 

e-learning voor het aanpassen aan de leerstijl en 26% voor het aanpassen aan de 

leerbehoefte van de individuele cursist. Blijkbaar wordt e-learning toch vaak nog 

ingericht vanuit de opleiding / kennisgedachte? 
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Waarvoor wordt e-learning ingezet?  

(n=54) 

Reden Aantal Percentage 

Voor de kennisoverdracht 46 85% 

Voor het oefenen van vragen als toets of test 36 67% 

Voor het geven van opdrachten als voorbereiding 

op de klassikale bijeenkomsten 

35 65% 

Voor meer achtergrondinformatie 28 52% 

Als digitale bibliotheek 21 39% 

Cursisten samen laten werken aan opdrachten 20 37% 

Het aanpassen van informatie aan de leerbehoefte 

van een individuele cursist 

14 26% 

Het aanpassen van de informatie aan de leerstijl 

van een individuele cursist 

8 15% 

Voor sociaal netwerken 7 13% 

Toetsing / assesment 2 4% 

Diversen 6 11% 
Tabel 3 Reden e-learning 

 

De klassikale bijeenkomsten worden vooral ingezet voor het oefenen van vaardigheden 

(75%) en voor het oefenen / bespreken van vraagstukken (70%). Klassikale 

bijeenkomsten worden toch nog bij 46% van de respondenten gebruikt voor 

kennisoverdracht. Terwijl 85% ook e-learning inzet voor de kennisoverdracht. Wordt er 

tijdens de klassikale bijeenkomsten veel kennis herhaald of zou er juist verbreding en / 

of verdieping plaatsvinden? 

 

Waarvoor worden de klassikale bijeenkomsten ingezet?  

(n=56) 

Reden Aantal Percentage 

Voor het oefenen van vaardigheden 42 75% 

Voor het oefenen /bespreken van vraagstukken 39 70% 

Voor discussie 32 57% 

Voor de expertise van een docent 26 46% 

Voor kennisoverdracht 26 46% 

Voor de sociale cohesie binnen een opleidingsgroep 26 46% 

Als sturingsmiddel bij de opleiding 12 21% 

Voor netwerken 7 13% 

Diversen 10 18% 
Tabel 4 Reden klassikale bijeenkomsten 

 

Op de vraag: “Wat is de toegevoegde waarde van e-learning ten opzichte van alleen de 

klassikale bijeenkomsten”, ligt het antwoord vooral in de voorbereiding op de klassikale 

bijeenkomsten. Doordat cursisten al voorbereid naar de bijeenkomst komen, kan er meer 

verdieping worden aangebracht. Tevens kan er meer aandacht worden besteed aan het 

oefenen van vaardigheden en het geven van individuele aandacht aan cursisten. Hierdoor 

wordt het leerrendement van de opleiding vergroot.  

Daarnaast ligt de toegevoegde waarde in het tijds- en plaatsonafhankelijke aspect van e-

learning. Een ieder kan in zijn eigen tijd (of juist in de tijd van de werkgever), in eigen 

tempo een deel van de opleiding volgen. Door middel van toetsingsmogelijkheden is 

zowel voor de cursist als de docent de voortgang en het kennisniveau van de cursist 

zichtbaar. Door de effectiviteit van de combinatie en het in eigen tempo kunnen 

bestuderen van de leerstof, kan bespaard worden op tijd en daardoor levert het geheel 

een kostenbesparing op.   
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Een ander voordeel wat door circa een kwart van de respondenten wordt genoemd is de 

mogelijkheid om in de e-learning de leervorm aan te passen op de leerstijl van de cursist 

en zodoende de leerstof aan te passen aan de individuele cursist.  

Qua inhoud wordt de e-learning ook gebruikt voor het laten maken van een digitaal 

portfolio, als achtergrondinformatie en naslagwerk en voor de inhoud om filmpjes 

mogelijk te maken omdat deze meer toegevoegde waarde hebben ten opzichte van 

plaatjes. Een voordeel van e-learning is dat de inhoud altijd beschikbaar is, zodat 

informatie nooit kwijtraakt. Ook is het hergebruik van materialen eenvoudiger. Daarnaast 

is de informatie over voortgang van cursisten beschikbaar waar de docent zijn voordeel 

mee kan doen.  

Om de twee verschillende leervormen op elkaar te laten aansluiten, kan tussen de twee 

leervormen verwezen worden. Bij een ruime meerderheid van de blended-learning 

opleidingen wordt tussen de twee verschillende leervormen naar elkaar verwezen. Dit is 

ook in overeenstemming met de digitale didactiek principes. In de literatuur staat ook 

vaak genoemd, “zorg dat de twee leervormen samen één geheel vormen”. Door naar 

elkaar te verwijzen wordt dit deels gerealiseerd. Zie voor de concrete resultaten de twee 

cirkeldiagrammen hieronder.  

Figuur 9 Verwijzing in klassikale 

bijeenkomsten naar e-learning 

 

Op de vraag waar de controle ligt over het studieproces (n=55), wordt door 75% 

aangegeven dat de sturing ligt bij de e-learning omgeving. De docent of coach / 

begeleider wordt door 51% van de respondenten als sturende factor aangegeven. 

Gevolgd door de klassikale bijeenkomsten, die door 24% is ingevuld. De studenten zelf 

zijn door 5% van de cursisten genoemd. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de 

vraagstelling niet zo duidelijk was, dat studenten een logische optie was om te noemen. 

Vier maal (7%) is de studiewijzer of studiegids genoemd als sturende factor tijdens het 

studieproces. Drie respondenten hebben aangegeven dat de controle over het 

studieproces afhankelijk is van de cursus of het doel van de cursus.  

 

Om de deelname aan beide leervormen te stimuleren, kunnen onderdelen verplicht 

gesteld worden. Dit wordt ook door een meerderheid van de respondenten gedaan. Bij 

65% van de respondenten (n= 55) is de deelname aan de e-learning omgeving verplicht. 

Bij 72% van de respondenten (n=54) is de deelname aan de klassikale bijeenkomsten 

verplicht. Bij een klein gedeelte van de respondenten varieert de verplichtstelling per 

opleiding.  
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Figuur 8 Verwijzing bij e-learning naar klassikale 
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In onderstaande tabel staat weergegeven hoe de verplichtstelling wordt vormgegeven bij 

de verschillende leervormen. Bij de meerderheid van de respondenten is er een 

aanwezigheidsplicht bij de klassikale bijeenkomsten en/of moeten testen / toetsen op 

een bepaald moment afgerond zijn. De bij diversen genoemde manieren zijn onder 

andere, verplichte aanwezigheid bij sessies in de virtuele klas, portfolio digitaal inleveren 

en dat de manier van vormgeving verschilt per cursus. 

 

Hoe wordt de verplichtstelling vormgegeven? 

(n= 52) 

Wijze waarop Aantal Percentage 

Testen of toetsen moeten op een bepaald 

moment afgerond zijn 

33 63% 

Aanwezigheidsplicht bij de klassikale 

bijeenkomsten. Minimaal 

opkomstpercentage. 

31 60% 

Voorafgaand aan een klassikale bijeenkomst 

moeten opdrachten uit de ELO afgerond zijn. 

25 48% 

Er worden een x aantal bijdragen verwacht 

van de cursisten in de e-learning omgeving. 

13 25% 

Diversen 6 12% 
Tabel 5 Hoe is verplichtstelling vormgegeven 

 

Samenvattend 

Als onderdeel van de blended-learning opleiding wordt de electronische leeromgeving 

zoals een L(C)MS het meest gebruikt (bijna 90%). Op grote afstand volgen het gebruik 

van een auteursomgeving en een toetsomgeving (beide ca. 33%). Samen met de 

klassikale bijeenkomsten is de verwachting dat deze opbrengsten opleveren ten aanzien 

van effectiviteit en kostenreductie. Een andere reden voor het invoeren van blended-

learning is het meegaan met de tijd, alhoewel dit niet de enige reden zou mogen zijn, 

vanuit onderwijskundig standpunt bezien.  

 

De ELO wordt vooral gebruikt voor: 

 De kennisoverdracht. 

 Voor het verplicht oefenen van vragen als toets of test. Bij 63% is dit ook een 

verplicht onderdeel van de blended-learning opleiding (dit is externe sturing).  

 Het geven van opdrachten als voorbereiding op de klassikale bijeenkomsten. Dit 

wordt ook als een van de grote meerwaardes van e-learning door de 

respondenten gezien.  

 

Voor de klassikale bijeenkomsten geldt bij 60% van de respondenten een 

aanwezigheidsplicht of minmaal opkomstpercentage (dit is dus een voorbeeld van 

externe sturing). De klassikale bijeenkomsten worden echter vooral ingezet voor het 

oefenen van vaardigheden en het oefenen / bespreken van vraagstukken. Dit sluit heel 

goed aan op de literatuur dat van de verschillende leervormen één geheel gevormd moet 

worden en de verschillen onderdelen op elkaar afgestemd moeten zijn. Deze afstemming 

kan ook worden gerealiseerd door in de verschillende onderdelen naar een ander 

onderdeel te verwijzen. Circa 70% zegt dat de verschillende onderdelen in de blended-

learning opleiding naar elkaar verwijzen.  
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9.5 Mensen 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de invloed van zowel docenten als cursisten op de 

blended-learning opleidingen. De vragen die hier worden beantwoord zijn de volgende: 

 Hebben de cursisten / docenten al eerder een blended-learning opleiding gevolgd 

cq gegeven? 

 Wat zijn de ICT-vaardigheden van de cursisten en docenten? 

 Hoe is de houding ten aanzien van e-learning bij cursisten en docenten? 

 Welke activiteiten zijn ondernomen om docenten en cursisten enthousiast te 

maken over de blended-learning opleiding? 

 Waarom hebben cursisten zich ingeschreven voor een blended-learning opleiding? 

 

Een belangrijk onderdeel van de implementatie van een blended-learning opleiding zijn 

de mensen die hierbij betrokken zijn, de cursisten en de docenten. Toch is vanuit de 

literatuur nog weinig over de ervaringen van deze twee betrokken doelgroepen te vinden. 

Van belang bij de implementatie zijn de ervaring met blended-learning, de ICT-

vaardigheden en de houding ten aanzien van e-learning. Hieronder zullen deze 

kenmerken van docenten en cursisten worden besproken.  

 

In figuur 11 is af te lezen dat circa 10 respondenten aangeven dat de cursisten en 

docenten nog nooit eerder een blended-learning opleiding gevolgd cq gegeven heeft. 

Circa 15 respondenten geven aan dat 1-25% van de cursisten of docenten al eerder zo‟n 

soort opleiding heeft gevolgd cq gegeven. Uit deze gegevens zou geconcludeerd kunnen 

worden dat er nog weinig ervaring is met blended-learning opleidingen, terwijl 33% van 

de respondenten al meer dan 6 jaar werkt met blended-learning opleidingen. Daarbij 

moet wel opgemerkt worden dat een groot aantal respondenten hierover geen gegevens 

tot zijn beschikking heeft om hierover een uitspraak te doen.  

 

 
Figuur 10 Al eerder een blended-learning opleiding gevolgd? 

 

Opvallend bij het analyseren van de ICT-vaardigheden van cursisten en docenten is dat 

hier eigenlijk geen verschil tussen zit. Een meerderheid van de respondenten geeft aan 

dat de ICT-vaardigheid voldoende is van zowel de cursisten als de docenten. Toch geeft 

nog bijna 30% van de respondenten aan dat zowel cursisten als docenten onvoldoende 

ICT-vaardig zijn.  

0

5

10

15

20

25

A
an

ta
l r

e
sp

o
n

d
e

n
te

n

Al eerder een blended-learning opleiding gevolgd?
(c; n=53 en d; n= 51)

Cursisten

Docenten



Succesvol blended-learning 
 

Karline Timmermans  33 

 

 
Figuur 11 ICT-vaardigheden 

De respondenten zijn over het algemeen positiever over de houding van cursisten ten 

aanzien van e-learning dan die van docenten. 80% zegt dat de cursisten een (gematigd) 

positieve houding hebben ten aanzien van e-learning. Voor de docenten geldt dat 70% 

aangeeft dat de docenten een (gematigd) positieve houding hebben.  

 

 
Figuur 12 Houding t.a.v. e-learning 

Om cursisten en/of docenten voor te bereiden en enthousiast te maken voor blended-

learning, kunnen verschillende activiteiten ondernomen worden.  

Bij cursisten zijn de meest genoemde methodes: het opnemen van uitgebreide informatie 

in het lesmateriaal over blended-learning en het versturen van een nieuwsbrief. Ook 

afspraken maken met de leidinggevende wordt door bijna 40% van de respondenten als 

activiteit genoemd.  

Bij docenten wordt door ruim 50% van de respondenten een opleiding over blended-

learning genoemd en betrokkenheid van de docenten bij het ontwikkelproces van de 

opleiding. Daarnaast wordt het verstrekken van meer uitgebreide informatie over 

blended-learning door een grote groep respondenten genoemd. In figuur 14 is de 

beantwoording van deze vraag af te lezen.  
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Figuur 13 activiteiten voor invoer blended-learning 

 

Op de vraag waarom cursisten zich hebben ingeschreven voor een blended-learning 

opleiding blijkt dat het merendeel niet specifiek kiest voor deze vorm van leren maar dat 

het een keuze is van de werkgever. Omdat er geen andere opleiding zonder blended-

learning is of het een onderdeel is van de opleiding of opleidingsprogramma. De helft van 

de respondenten die aangeeft dat op eigen initiatief is ingeschreven voor deze vorm van 

opleiding, geeft ook aan dat het een bewuste keuze is geweest voor deze vorm.  

 

Waarom ingeschreven voor een blended-learning opleiding? 

(n=55) 

 Aantal Percentage 

Er is geen andere opleiding zonder blended-

learning 

22 40% 

Onderdeel van een groter opleidingsprogramma 22 40% 

Moet van de werkgever 21 38% 

Op eigen initiatief 14 25% 

Bewuste keuze voor een blended-learning 

opleiding 

14 25% 

Diversen 2 4% 
Tabel 6 Waarom een blended-learning opleiding 
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Samenvattend 

Een groot deel van de docenten en cursisten heeft nog niet eerder deelgenomen aan een 

blended-learning opleiding (voor zover dit bekend was bij de respondenten). Zowel 

cursisten als docenten zijn echter wel voldoende ICT-vaardig en staan (gematigd) positief 

tegenover de inzet van e-learning in het onderwijs. Cursisten hebben zich echter niet 

vanuit een intrinsieke motivatie aangemeld, maar zijn door externe factoren hiertoe 

gedwongen. Omdat er geen andere opleiding is zonder blended-learning of het onderdeel 

is van een groter geheel of de werkgever heeft het verplicht gesteld. 

 

Om docenten en cursisten voor te bereiden en enthousiast te maken voor de blended-

learning opleiding worden verschillende middelen ingezet. Voor cursisten ligt de nadruk 

op het verstrekken van uitgebreide informatie en het uitgeven van een nieuwsbrief. Ook 

afspraken met de leidinggevende is een veel gebruikte methode.  

Voor de docenten ligt de nadruk meer op het opleiden van de docenten en de docenten 

betrekken bij het ontwikkelproces.  

 

9.6 Succesfactoren 

In deze paragraaf zullen de meest voorkomende succesfactoren worden beschreven. Is 

de opleiding een succes gebleken en wat zijn de succesfactoren hiervoor geweest? Is de 

opleiding ook zo uitgevoerd als de bedoeling was en gaat blended-learning verder 

verspreid worden? Daarnaast wordt een antwoord gegeven op de vraag of cursisten 

en/of docenten tevreden waren over de opleiding. Tenslotte is aan de respondenten 

gevraagd om drie tips te geven voor de ontwikkeling van een blended-learning opleiding 

vanuit een opleiding met klassikale bijeenkomsten.  

 

Een ruime meerderheid van de 

respondenten geeft aan dat de 

blended-learning opleiding een 

succes is geweest. Daarbij 

moet wel aangetekend worden, 

dat het waarschijnlijk is dat bij 

negatieve ervaringen, de 

interesse om de vragenlijst in 

te vullen waarschijnlijk kleiner 

zal zijn. Hierdoor zal het kleine 

aantal onsuccesvolle blended-

learning opleidingen verklaard 

kunnen worden.  

 

 

 

 

In de categorie „ja‟ geeft een respondent de reactie, leren is leuker gemaakt door 

blended-learning, dit is uiteraard een goede ontwikkeling. De helft van de respondenten 

geeft aan dat de opleiding een succes is vanwege de goede mix en afstemming van de 

verschillende leervormen (e-learning, f2f bijeenkomsten, opdrachten, etc.). Daarnaast is 

een veelgenoemde reden voor succes het hoge slagingspercentage en dat door de 

voorbereiding (via e-learning) tijdens de klassikale bijeenkomsten beter aangesloten kan 

worden op de ontwikkelbehoefte van cursisten. Daarnaast kan er tijdens de klassikale 

bijeenkomsten meer aandacht worden besteed aan vaardigheden en kan er meer 

verdieping worden aangebracht tijdens deze bijeenkomsten. Tevredenheid van cursisten 

& docenten en de tijds- & plaatsonafhankelijke aspecten maken de blended-learning 

opleiding tenslotte ook tot een succes.  Tenslotte zijn als reden voor het succes 

aangegeven het inkorten van de leertijd en de besparing in kosten, en dan in het 

bijzonder gericht op verletkosten van de cursisten. De succesfactoren zijn in 

overeenstemming met de redenen waarom blended-learning is ingevoerd. Bijna de helft 

Figuur 14 Was de blended-learning opleiding 

een succes 
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van de respondenten gaf effectiviteit aan als reden voor blended-learning. De juiste mix, 

afstemming tussen de beide leervormen en voorbereiding op het andere deel kan, 

volgens mij, als effectiviteit van een blended-learning opleiding worden aangemerkt.  

Ook in de literatuur komen bovenstaande punten naar voren als meerwaarde of 

randvoorwaarde voor blended-learning.  

 

In de categorie „nee‟ geven de respondenten aan dat cursisten er nauwelijks gebruik van 

het e-learning gedeelte maken omdat er geen verplichting voor is. Hier zou een gebrek 

aan voldoende voorkennis en het onvoldoende gebruiken van zelfregulerende strategieën 

een rol kunnen spelen. Hierdoor is de zelfsturing van de cursisten niet voldoende dat 

ervoor zorgt dat ze die onderdelen die niet verplicht zijn, ook niet volgen. Een andere 

respondent geeft aan dat het niet succesvol was door computerproblemen en dat de 

cursisten onvoldoende zelfstandig leren gedrag vertoonden. Een laatste respondent gaf 

aan dat de cursus in Engels is gegeven en dat dit een belemmerende factor was.  

 

In de categorie „deels‟ geven de respondenten aan niet geheel tevreden te zijn. Redenen 

hiervoor zijn dat er teveel wisselingen zijn in docenten en dat het ontwikkelen veel tijd 

heeft gekost. Ook blijft het volgens een respondent een uitdaging om mensen aan e-

learning te krijgen. Een andere respondent vindt dat de afhankelijkheid tussen de twee 

leervormen de reden is dat de opleiding niet helemaal succesvol was.  

 

Bij de categorie „anders‟ geven de respondenten aan dat er nog geen gegevens hierover 

beschikbaar zijn omdat de blended-learning opleiding nog niet afgerond is en er nog 

geen resultaten hierover beschikbaar zijn.  

 

Op de vraag of beide leervormen gebruikt zijn zoals de opzet was bij de ontwikkeling, 

zijn de volgende antwoorden gegeven.  

Bijna driekwart van de respondenten geeft 

aan dat de verhouding tussen beide 

leervormen gebruikt zijn zoals de intentie was 

bij het ontwerp van de opleiding. De 

respondenten die positief hebben geantwoord 

geven ook aan dat het ook niet anders kan, 

omdat de opzet van de opleiding dit ook zo 

structureert. De e-learning opleiding moet 

eerst afgerond zijn, voordat er aan de 

klassikale bijeenkomst kan worden 

deelgenomen. Een respondent gaf aan dat de 

e-learning opleiding meer tijd heeft gekost, 

maar dat de oorzaak hiervan de ICT-

vaardigheden van de cursisten waren.  

De respondenten die „nee‟ hebben geantwoord 

geven aan dat er technische problemen zijn 

geweest en dat de e-learning opleiding minder 

gebruikt is, dan verwacht.  

De respondenten die „anders‟ hebben 

aangegeven hebben of nog geen resultaten of 

hebben dit nooit expliciet geformuleerd en 

kunnen dit dus niet evalueren.  
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Figuur 15 Zijn beide leervormen gebruikt 
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Bij ruim 70% van de respondenten zijn de 

doelen die vooraf geformuleerd waren, 

behaald met de blended-learning opleiding.  

 

De respondenten die hierop positief 

geantwoord hebben, geven als reden of dat 

de cursisten tevreden waren of het 

slagingspercentage voldoende was. Of dat 

de opleiding zo gebruikt is, als de 

ontwikkelaars in gedachten hadden. Een 

aantal geven aan dat niet alle doelen 

behaald zijn die van tevoren waren 

geformuleerd. De respondenten die 

aangaven dat de leerdoelen niet behaald 

zijn, geven als reden op dat de verhouding 

waarin beide leervormen worden gebruikt, 

niet hetzelfde is als zij de intentie hadden. 

Klassikale bijeenkomsten blijven belangrijker en 

cursisten vinden het lastig om de e-learning 

omgeving te vinden omdat er geen verplichting aan 

vastzit. Ook het doel van een respondent om de opleiding meer student gericht te 

maken, is niet volledig behaald.  

De respondenten die anders hebben geantwoord, hebben vaak nog geen resultaten of 

hierin geen inzicht of dit niet gemeten.  

 

Er is een duidelijk beeld bij de respondenten of de opleiding nogmaals via blended-

learning gegeven zal worden (zie hiervoor figuur 18). Ruim 90% zegt dit nogmaals te 

herhalen via blended-learning. Daarbij maken een aantal respondenten de opmerking dat 

de opleiding al een aantal jaar gegeven is via blended-learning, maar vanwege gering 

aantal cursisten dit jaar niet herhaald wordt. Ook merkt een respondent op, dat je dit 

niet eenmalig ontwikkeld omdat de kosten hiervoor te hoog zijn.  

 

Tevens geeft 90% van de respondenten aan dat er de wens is om blended-learning uit te 

breiden naar andere opleidingen (figuur 19). Een groot deel van deze respondenten heeft 

blended-learning inmiddels al uitgebreid. Bij een aantal respondenten hangt het af van 

de aanmeldingen van cursisten. Redenen om dit te doen, zijn het kunnen aanpassen van 

de opleiding aan de individuele behoefte van de cursist en het meer flexibel kunnen 

inzetten van de opleidingen. Ook de vraag naar 

blended-learning opleidingen neemt toe volgens 

een deel van de respondenten.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18 Deze opleiding nogmaals via blended-
learning 
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Er is weinig verschil in tevredenheid tussen cursisten en docenten. Circa 70% van de 

respondenten geeft aan dat de cursisten tevreden zijn en eenzelfde groep geeft aan dat 

de docenten tevreden zijn. Bij beide groepen geven respondenten in de categorie 

„anders‟ aan dat zij hierover geen gegevens hebben, dat dit niet gemeten is.  

 
Figuur 19 Tevredenheid cursisten en docenten 

 

Met betrekking tot de cursisten geven de respondenten wel aan dat de tevredenheid 

afhangt van de technische aspecten en de ICT-vaardigheden van de cursisten. Zoals een 

respondent noemt, het staat of valt met de kwaliteit van de e-learning modules. 

Cursisten zijn vooral tevreden door de interactiviteit, animaties, videomateriaal en 

multimedialiteit. Een aantal respondenten geeft aan dat cursisten liever alleen klassikaal 

les hebben en dat de informatie verteld wordt, in plaats van zelf (in eigen tijd) de lesstof 

te bestuderen. Daarnaast noemen een aantal andere respondenten juist tevreden te zijn 

vanwege de betere resultaten, de aantrekkelijke manier van leren en het gemak dat de 

opleiding biedt. Vooral het gemak rondom de 24-uurs beschikbaarheid van het materiaal 

en de mogelijkheid tot communicatie worden genoemd. Tenslotte wordt aangegeven dat 

de tevredenheid van de cursisten komt door het efficiënte karakter van de blended-

learning opleiding.  

De respondenten die de tevredenheid als wisselend hebben beoordeeld, geven aan dat er 

kritiek was op de begeleiding op afstand en dat cursisten het moeilijk vonden om zelf de 

leiding te hebben in hun opdrachten. Daarnaast werd genoemd dat dit afhing van de ICT-

vaardigheden, leerstijl en motivatie van de cursist.   

 

Bij de docenten wordt door een aantal respondenten opgemerkt dat volgens hen de 

tevredenheid mede samenhangt met het feit dat ze al vroeg in het ontwikkelproces 

betrokken zijn. Een aantal noemen wel dat er eerst weerstand was, maar dat deze later, 

door meer diepgang en focus tijdens de klassikale bijeenkomsten naar tevredenheid was 

omgeslagen door de juiste mix van leervormen. De respondenten die aangeven dat 

docenten wisselend tevreden zijn, noemen hiervoor de volgende argumenten: 

 Het is nieuw, dus weerstand, ze zijn hier niet voor opgeleid / aangenomen. 

 Is afhankelijk van de affiniteit van docenten met e-learning. Hierop moet beter 

geselecteerd worden. 

 Omdat niet alle cursisten de e-learning gevolgd hebben, varieert de beginsituatie 

te veel.  

 Een deel is tevreden, een deel ontevreden (wil meer) en een deel laat het langs 

zich heen gaan.  

 Docenten worden ingehuurd, door blended-learning zijn er minder klassikale 

bijeenkomsten en dat gaat ten kosten van hun inkomen.  
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De vraag: “Wat maakt deze blended-learning opleiding tot succes voor uw organisatie?” 

wordt als volgt beantwoord door de respondenten (zie tabel 7).  

 

(n=54) 
Aantal 
respondenten 

Percentage 

Behalen van de leerdoelen van de opleiding 34 63% 

De verhouding in tijd tussen de twee leervormen 32 59% 

Tevredenheid van de cursist over de opleiding 31 57% 

Een goed werkende infrastructuur 26 48% 

De vormgeving van de e-learning omgeving 25 46% 

Draagt bij aan de leercultuur van de organisatie 25 46% 

Betrokkenheid van docenten bij de ontwikkeling van de 
opleiding 

24 44% 

De (uiteindelijke) beperking van de kosten voor de opleiding 23 43% 

Duidelijke visie over de inzet van blended-learning bij 
opleidingen 

21 39% 

Commitment van het management over opleiding en ICT 15 28% 

De vormgeving van de klassikale bijeenkomsten 14 26% 

De betrokkenheid van een selecte groep cursisten bij de 
ontwikkeling van de opleiding 

8 15% 

Diversen 8 15% 
Tabel 7 Wat maakt deze blended-learning opleiding tot succes 

 

Een meerderheid van de respondenten geeft als succesfactor: 

 het behalen van de leerdoelen; 

 de verhouding in tijd tussen de twee leervormen; 

 de tevredenheid van de cursist.  

 

Opvallend is dat het ontwikkelen van een visie over blended-learning en commitment van 

het management niet vaak genoemd wordt, terwijl dit vanuit onderwijskundig perspectief 

het startpunt zou moeten zijn. Aan de andere kant zijn de eerste en derde 

succesfactoren, de standaard factoren waarmee elke opleiding beoordeeld wordt. Zijn de 

doelen behaald en is de cursist (en docent eventueel) tevreden. Dus is het op zich ook 

weer niet verbazingwekkend dat dit ook bij een blended-learning opleiding geldt.   
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Als laatste vraag in het onderzoek is gevraagd naar tips voor het omzetten van klassikale 

bijeenkomsten naar een blended-learning opleiding. Deze tips kunnen als volgt 

onderverdeeld. 

 

Tip  

(n=48) 

Aantal 

respondenten 

 

Ontwerp opleiding 

Zorg ervoor dat de verschillende leervormen (met elk hun 

specifieke kenmerken en opzet) op elkaar aansluiten zodat het 

een geheel vormt en er wederzijdse afhankelijkheid ontstaat. 

Zorg voor diversiteit tussen de verschillende leervormen. 

Aandacht voor opnieuw ontwerpen van de opleidingen zodat 

bijvoorbeeld de e-learning omgeving geen e-reading wordt. E-

learning moet meerwaarde hebben, praktijkgericht, visueel en 

interactief. Maak gebruik van de kennis over digitale didactiek. 

35 73% 

Missie, visie en leerdoelen 

Ontwikkel een visie en missie met betrekking tot blended-

learning (of meer algemeen ICT gebruik in het onderwijs). 

Stem de inhoud en leervorm af op de doelen van de training 

(niet alles kan met e-learning). ICT is een middel geen doel, 

het moet een meerwaarde hebben. Zorg ervoor dat het 

verwerkbaar is op de werkvloer van de cursist. Implementeer 

een flexibel onderwijsmodel.  

22 46% 

Docenten, coaches, etc. 

Betrek docenten, coaches bij de ontwikkeling van de opleiding 

en zorg voor opleiding van de docenten in techniek en wijze 

van lesgeven. Creativiteit, ICT-vaardigheid en betrokkenheid 

van de docenten is belangrijk. Zorg ervoor dat docenten het 

ook als samenhangend geheel ervaren en er als zodanig 

gebruik van maken. Houdt de toon op de digitale omgeving 

informeel om de lat lager te leggen voor cursisten om een 

bijdrage te leveren.  

21 44% 

Projectorganisatie 

Zet een goede projectorganisatie op. Betrek vanaf het begin 

experts (onderwijskundige, ICT-er) bij de herinrichting van de 

opleiding. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid, goede rol- en 

taakverdeling opzetten. Zorg voor een goede begroting en 

evalueer deze regelmatig. Ontwikkel via top-down en bottum-

up strategieën. Experimenteer en vraag om feedback bij de 

ontwikkeling. De organisatie / leidinggevende moet faciliteren 

en enthousiasmeren. Begin met een pilotgroep die bij 

succesvolle implementatie als ambassadeurs kunnen optreden.  

21 44% 

Techniek 

Zorg voor goede technische systemen die gebruikersvriendelijk 

zijn. Zorg voor (technische) ondersteuning wanneer de 

techniek niet werkt zowel voor docenten als cursisten. Creëer 

een goede look en feel van de digitale omgeving.   

14 29% 

Mogelijkheden en winst van ICT 

Maak de mogelijkheden van ICT duidelijk. En maak de winst 

(efficiëntie, beheer en leerresultaten) van blended-learning 

duidelijk aan alle betrokkenen. Overweeg welke onderdelen 

meer of minder geschikt zijn om via e-learning dan wel f2f aan 

te bieden. 

11 23% 

  



Succesvol blended-learning 
 

Karline Timmermans  41 

 

Communicatie 

Communicatie voor, tijdens en na het ontwikkeltraject over het 

hoe en waarom van e-learning met alle doelgroepen is 

belangrijk. Geef goede voorlichting. Zorg voor duidelijke 

instructies / handleidingen over de e-learning omgeving. 

Creëer een soort van speciaal gevoel door middel van 

communicatie over de nieuwe vorm. Zet eerste gebruikers in 

de spotlight. Zorg voor zichtbaar resultaat richting managers.  

10 21% 

Doelgroep 

Maak voorafgaand aan de ontwikkeling een goede 

doelgroepanalyse. Wat kunnen ze en waar hebben ze 

ondersteuning nodig. Hoe kan de opleiding worden aangepast 

aan de voorkennis van de cursisten. Wat zijn praktijksituaties 

die in de opleiding kunnen worden weergegeven. Evalueer, 

zeker in het beginstadium, regelmatig bij alle gebruikers en 

pas waar nodig de opleiding aan.  

8 17% 

Tools 

Zorg voor een goed LMS systeem om de voortgang te kunnen 

volgen. Zorg ervoor dat het systeem goede rapportages kan 

leveren. Bekijk ook de mogelijkheden van open source 

software in plaats van een duur LMS-systeem of al regulier 

ontwikkelde pakketten in plaats van maatwerk. Onderzoek 

welke onderwijsmodellen en visies op leren aan de basis staan 

van de tool en of deze past in de eigen visie op leren.  

5 10% 

Tabel 8 Tips opzetten blended-learning opleiding 

 

Samenvattend 

De respondenten hebben voor een groot deel positieve ervaringen met blended-learning 

opgedaan want 70% geeft aan dat de opleiding een succes was. Daarbij is de opleiding 

ook zo ingezet als van tevoren tijdens de ontwikkeling bedacht was. Daarmee zijn de 

doelen van de opleiding ook voor 72% van de respondenten behaald. Door deze positieve 

ervaringen wil ruim 90% de opleiding nogmaals via blended-learning aan bieden (of heeft 

dit al gedaan) en 90% wil blended-learning zelfs uitbreiden naar andere opleidingen. Ook 

cursisten en docenten zijn volgens deze respondenten tevreden over de blended-learning 

opleiding. Cursisten zijn voornamelijk tevreden vanwege de interactiviteit, animaties en 

multimedialiteit. Docenten zijn vooral tevreden omdat zij vroeg in het ontwikkelproces 

zijn betrokken en bij een aantal respondenten is de weerstand weggenomen nadat 

tijdens de uitvoering bleek dat tijdens de klassikale bijeenkomsten meer diepgang 

gegeven kon worden.  

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat de opleiding een succes is vanwege 

de volgende drie factoren: 

 Behalen van de leerdoelen. 

 De verhouding in tijd tussen de twee leervormen 

 Tevredenheid cursist over de opleiding. 

Dit zijn geen specifieke factoren die alleen voor blended-learning van toepassing zijn, ook 

bij „gewone‟ opleidingen zijn dit vaak genoemde factoren waarom een opleiding succesvol 

is. 

Als laatste is er aan de respondenten gevraagd om tips te geven voor het omzetten van 

een klassikale opleiding naar een blended-learning opleiding. Op de volgende 

aandachtsgebieden zijn deze tips gericht: 

 Ontwerp opleiding. (73% van de respondenten heeft dit genoemd) 

Een geheel vormen, op elkaar aansluiten, gebruik maken van de meerwaarde van 

dat onderdeel en wederzijdse afhankelijkheid.  

 Missie, visie en leerdoelen. (46% heeft hierover tips gegeven) 

Wat wil je bereiken met blended-learning en hoe past dit binnen de leerdoelen 

van de opleiding. ICT is een middel en geen doel op zich. 



Succesvol blended-learning 
 

Karline Timmermans  42 

 

 Docenten, coaches. (44% hebben hierover tips genoemd) 

Betrek hen bij de ontwikkeling, zij moeten het ook als een geheel ervaren, 

gebruik een informele toon bij de ELO, zodat de drempel verlaagd wordt om deel 

te nemen. 

 Projectorganisatie (44% vond dit belangrijk om rekening mee te houden) 

Zet een goede projectorganisatie op, betrek experts, evalueer de begroting 

regelmatig, experimenteer en zorg voor enthousiaste verhalen. 
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10. Conclusies 
 

In dit hoofdstuk, worden op basis van de literatuurstudie en het praktijkonderzoek, de 

onderzoeksvraag en de deelvragen beantwoord. In hoofdstuk 2 is de volgende 

onderzoekvraag geformuleerd: 

 

Hoe moet een blended-learning opleiding opgezet en ingericht worden om een 

succesvolle opleiding te zijn? 

 

Deze onderzoeksvraag is opgedeeld in een aantal deelvragen. Deze deelvragen worden in 

dit hoofdstuk ieder in een aparte paragraaf beantwoord. Na deze beantwoording zal een 

antwoord op bovenstaande onderzoeksvraag worden geformuleerd.  

 

10.1 Deelvraag 1 

De eerste deelvraag uit dit onderzoek is: “Wat is een blended-learning opleiding en welke 

e-learning technologieën kunnen hierbij een rol spelen?” 

 

Een blended-learning opleiding is een opleiding waarbij klassikale bijeenkomsten 

gecombineerd worden met electronische vormen van leren. Dit kunnen zowel online als 

offline distributievormen zijn zoals internet of een cd-rom.  

De verschillende leervormen zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat zij samen een geheel 

vormen en niet gescheiden van elkaar doorlopen kunnen worden en ieder deel op zichzelf 

een meerwaarde heeft met betrekking tot de doelen van de opleiding.  

 

Zoals uit hoofdstuk 7 is gebleken zijn er vier categorieën te onderscheiden in e-learning 

technologie. Dit leidt tot de volgende onderverdeling: 

 Technologieën om de leeractiviteiten te beheren; LMS of LCMS.  

Uit het onderzoek is gebleken dat bijna 90% van de respondenten hiervan gebruik 

maakt. Deze technologie richt zich voornamelijk op het ondersteunen van de 

processen rondom leren of om het beheer van de leerinhoud. 

 Auteurstools om e-learning te produceren.  

Een derde van de respondenten uit het praktijkonderzoek maakt gebruik van een 

auteurstool. Met deze tools kan zelf een e-learning opleiding gemaakt worden.  

 E-learning tools om te studeren.  

Circa 40% van de respondenten  uit het praktijkonderzoek maakt gebruik van 

virtual classroom of een simulatieomgeving. Waarbij een virtual classroom 

eigenlijk een online conferentieomgeving is voor het geven van sessies. Iedereen 

neemt tegelijk maar op een andere plaats deel aan de bijeenkomst. Tijdens de 

bijeenkomst is er mogelijkheid tot interactie. Bij simulatieomgevingen kunnen 

situaties worden geoefend die in de echte wereld niet te oefenen zijn.  

 Tools om samen te werken en te leren. 

Uit het onderzoek is gebleken dat 24% van de respondenten gebruik maakt van 

social software. Leren gaat beter in interactie en samenwerking met anderen. 

Daarom worden tools om deze interactie en samenwerking steeds meer 

gefaciliteerd en gestimuleerd. Ook het informeel leren wordt via deze tools meer 

gestimuleerd worden. Voorbeelden van tools zijn, twitter, wiki‟s, weblogs en 

community-omgevingen maar ook LinkedIn, MSN of Google Docs zijn voorbeelden 

van tools uit deze categorie.  
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10.2 Deelvraag 2 

Deelvraag 2 gaat in op beide componenten van een blended-learning opleiding en deze 

luidt als volgt: “Hoe wordt de optimale afstemming tussen de beide componenten van 

een blended-learning opleiding bereikt?” 

 

Dat dit een vraag is die belangrijk is bij de ontwikkeling van een blended-learning 

opleiding blijkt wel uit de tips die de respondenten uit het praktijkonderzoek hebben 

gegeven. Circa 70% van de respondenten geeft als tip, dat de verschillende leervormen 

op elkaar aansluiten zodat het een geheel vormt en er wederzijdse afhankelijkheid 

ontstaat.  

 

De optimale afstemming tussen de beide componenten wordt bereikt door hier in het 

ontwikkelproces al vroeg aandacht aan te besteden. De eerste drie stappen uit het 

stappenplan genoemd in hoofdstuk 6 zijn hierbij cruciaal. 

1. Als eerste stap moet bepaald worden wat de doelen van de opleiding zijn en wat 

de leerbehoefte van de cursisten is, etc.  

Circa 60% van de respondenten vindt de blended-learning opleiding een succes 

omdat de leerdoelen behaald zijn.  

2. Naar aanleiding van deze doelen moet, als tweede stap, nagegaan worden waar 

het inzetten van een ELO zinvol is. Bij welke activiteiten biedt e-learning een 

meerwaarde en bij welke activiteiten bieden klassikale bijeenkomsten een 

meerwaarde. Deze afstemming en de goede mix maken, wordt door de helft van 

de respondenten uit het praktijkonderzoek ook als succesfactor genoemd.  

Bijna 60% van de respondenten geeft aan dat de verhouding in tijd tussen de 

twee leervormen het succes van de blended-learning opleiding maakt.  

 Voor klassikale bijeenkomsten ligt de meerwaarde in directe (non)verbale 

communicatie, extra uitleg of toelichting, vaardigheden te oefenen en 

feedback geven op elkaar.  

 Voor e-learning ligt de meerwaarde in de (multimediale) kennisoverdracht 

die relevant is voor de leerdoelen, waarbij ook feedback geven en vragen 

stellen / beantwoorden een onderdeel is, om interactie te stimuleren tussen 

cursisten onderling en de docent. Naast de feedback kunnen interactieve 

spellen, puzzels en quizzen ingezet worden om de kennis van de cursist in 

kaart te brengen.  

 Daarnaast speelt bij deze tweede stap de digitale didactiek een belangrijke rol. 

Wanneer moet welke leervorm ingezet worden en hoe is dit afgestemd met de 

leerdoelen en de doelgroep? 

3. Koppelen van de e-learning activiteiten met klassikale bijeenkomsten.  

Volgens Peursen e.a. kan de aansluiting tussen deze twee vormen gerealiseerd 

worden door vier factoren. Deze factoren worden bevestigd door het 

praktijkonderzoek. Bij circa 70% van de respondenten verwijzen activiteiten in de 

e-learning omgeving naar de klassikale bijeenkomsten of andersom. Een 

respondent geeft aan dat het gaat om motiveren en de juiste mensen op de juiste 

plaats krijgen. Het laatste aandachtspunt is aan de lijst van Peursen toegevoegd, 

naar aanleiding van opmerkingen uit het praktijkonderzoek. Een reden voor 

tevredenheid bij cursisten is het efficiënte karakter van de blended-learning 

opleiding. Dit verwijst indirect naar de koppeling van e-learning activiteiten met 

klassikale bijeenkomsten.  

 E-learning als voorbereiding in te zetten op de klassikale bijeenkomsten. 

 Bij e-learning kan op afstand samenwerking / begeleiding van 

medestudenten en docenten ingepland of gerealiseerd worden.  

 Resultaten uit de ELO komen terug in de klassikale bijeenkomst. 

 Resultaten uit de ELO tellen mee bij de beoordeling.  

 Verplichtstellen van sommige onderdelen van de opleiding. Zoals testen of 

toetsen die afgerond moeten zijn of aanwezigheidsplicht of opdrachten uit 

de ELO die voorafgaand aan de klassikale bijeenkomsten afgerond moeten 

zijn. 



Succesvol blended-learning 
 

Karline Timmermans  45 

 

 

 

10.3 Deelvraag 3 

De volgende deelvraag is: “Wat is de rol van cursisten bij een blended-learning 

opleiding?” 

 

De rol van cursisten kan bekeken worden vanuit de mate van zelfsturing die noodzakelijk 

is om de opleiding succesvol af te ronden. Bij klassikale bijeenkomsten of synchrone 

vormen van e-learning is er in sterke mate sprake van externe sturing. De docent stuurt 

de bijeenkomst en geeft opdrachten en stimuleert cursisten tot deelname. Bij asynchrone 

vormen moet de cursist zelfsturend zijn. Uit onderzoek is gebleken dat als een cursist 

niet voldoende voorkennis heeft of onvoldoende zelfregulerende strategieën gebruikt, 

meer behoefte heeft aan externe sturing. De externe sturing kan ook vorm gegeven 

worden door de klassikale bijeenkomsten van de blended-learning opleiding.  

 

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat bij deze groep respondenten de cursisten 

weinig tot geen ervaring hebben met blended-learning. Dit heeft gevolgen voor het 

ontwerp van de opleiding, waarbij dus van een beginniveau uitgegaan moet worden. De 

reden dat zij kiezen voor een blended-learning opleiding is niet vanuit een intrinsieke 

motivatie maar vanwege externe factoren omdat er geen andere opleidingen zijn zonder 

blended-learning of het moet van de werkgever. De groep cursisten heeft voldoende 

beschikking over ICT-vaardigheden en staan over het algemeen positief tegenover het 

gebruik van e-learning.  

Activiteiten die ingezet zijn om de cursisten enthousiast te maken en voor te bereiden op 

de blended-learning opleiding zijn: 

 Een nieuwsbrief. 

 Uitgebreide informatie over beide leervormen 

 Afspraken maken met de leidinggevende. 

Uit het onderzoek is niet gebleken of deze (extra) activiteiten wel nodig zijn, want ruim 

25% van de respondenten geeft aan geen aparte activiteiten te ondernemen voor de 

cursisten en ook zij beschouwen de opleiding als succesvol.  

 

Uiteindelijk spelen de cursisten een hele belangrijke rol bij de blended-learning opleiding 

omdat zij door 57% van de respondenten de tevredenheid van cursisten het succes voor 

de blended-learning opleiding bepaalt. Daarom is het belangrijk om voldoende aandacht 

aan de doelgroep (en zijn kenmerken) te geven, door bijvoorbeeld een goede 

doelgroepanalyse te doen. Cursisten willen steeds meer actief betrokken worden bij het 

leerproces. Niet alleen tijdens de formele momenten maar juist ook informeel leren wordt 

steeds meer toegepast.  

 

10.4 Deelvraag 4 

Als vierde deelvraag is gesteld: “Wat is de rol van docenten bij een blended-learning 

opleiding?” 

 

Een van de ontwikkelingen in het leren is de verandering dat de docent niet meer 

verantwoordelijk is voor het resultaat maar de lerende is zelf verantwoordelijk. De docent 

is niet meer de kennisbron maar de manager van het leerproces.  

 

De docent zal bij een blended-learning opleiding minder klassikale bijeenkomsten 

verzorgen maar deze bijeenkomsten zullen wel belangrijker worden. Tijdens de 

bijeenkomsten wordt weinig tijd besteed aan kennisoverdracht, maar de nadruk zal 

liggen op het toepassen van de kennis, oefenen van vaardigheden en het ontwikkelen 

van nieuwe ideeën. De docent begeleidt de cursisten hierin. 

 

Daarnaast zal de docent in zijn veranderende rol moeten leren hoe een online discussie 

te begeleiden en het online leerproces van de cursist te begeleiden. Ook is een 
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belangrijke te leren vaardigheid hoe feedback gegeven kan worden in een online 

omgeving, wanneer treed je als docent op in een online discussie en tot wanneer moeten 

cursisten de discussie zelf leiden? 

 

Doordat cursisten steeds meer actief bij het leren betrokken worden, verandert ook de 

rol van de docent. De docent is niet meer degene die de kennis overdraagt maar heeft 

een rol als coach / begeleider in het leerproces van de cursisten.  

 

Activiteiten die veelvuldig ingezet zijn om docenten voor te bereiden en enthousiast te 

maken voor blended-learning zijn:  

 Opleiding in lesgeven voor een blended-learning opleiding. Daarbij moet er niet 

alleen aandacht zijn voor de didactiek maar ook voor de techniek.  

 Betrokkenheid bij het ontwikkelproces. 

 Uitgebreide informatie over beide leervormen. 

 

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat bij de ontwikkeling van een blended-learning 

opleiding het van belang is om de docent tijdig bij het ontwikkelproces te betrekken. 

Hierdoor wordt de tevredenheid van docenten over blended-learning vergroot. Bij 

docenten waar eerst weerstand was, is deze later weggenomen door meer diepgang en 

focus tijdens de klassikale bijeenkomsten. Door 44% van de respondenten is de 

betrokkenheid van docenten bij de ontwikkeling als succesfactor benoemd.  

 

10.5 Deelvraag 5 

De laatste deelvraag is: “Wat maakt een blended-learning opleiding tot een succes?” 

 

Een blended-learning opleiding wordt een succes wanneer de ontwikkeling van de 

opleiding verloopt volgens een gestructureerd proces waarbij de mix van klassikale 

bijeenkomsten zorgvuldig wordt afgestemd met e-learning tools die een toegevoegde 

waarde hebben voor het leerproces.  

 

De volgende stappen kunnen gezet worden: 

 Bepaal de leerbehoefte, de leerdoelen en uitgangspunten. Betrek hierbij  

(oud-)cursisten en docenten. De meest genoemde succesfactor is (door 63% 

genoemd), als de leerdoelen behaald zijn, is de opleiding een succes.  

 Koppel de e-learning activiteiten met klassikale bijeenkomsten. Welke leervorm of 

leermiddel levert een meerwaarde op bij welke leerdoelen? Denk aan de 

aandachtspunten uit de digitale didactiek. Hoeveel tijd is er beschikbaar per 

leervorm? Hoe is de verdeling tussen de leervormen qua studiebelasting? 

 Maak een draaiboek van de blended-learning opleiding. Zorg voor de juiste mix en 

afstemming tussen de verschillende leervormen. Zorg ervoor dat de klassikale 

bijeenkomsten van vorm wijzigen naar niet meer alleen kennisoverdracht maar 

meer naar toepassing en verdieping of verbreding van de kennis. Docenten zijn 

een cruciale factor tijdens deze stap.  

 Ontwikkel de blended-learning opleiding. Betrek bij de ontwikkeling van de e-

learning opleiding de richtlijnen die genoemd zijn in hoofdstuk 8.  

 Organiseer een pilot en stel eventueel bij, waar nodig. Let erop dat de systemen 

technisch werken en er geen fouten inzitten. Zodra bij de uitrol blijkt dat er 

technische problemen ontstaan, haakt een deel van de betrokkenen af.  

 Communiceer naar alle betrokkenen de meerwaarde en laat waar mogelijk 

ervaringen opdoen. Organiseer activiteiten of communicatiemiddelen die zowel 

cursisten als docenten voorbereiden maar ook motiveren voor de blended-learning 

opleiding.  

 Rol blended-learning uit over de gehele opleiding. Zorg voor ondersteuning 

(technisch en inhoudelijk) voor zowel docenten als cursisten.  

  



Succesvol blended-learning 
 

Karline Timmermans  47 

 

 Evalueer aan het einde van de opleiding. Vier het succes en ga met de 

aandachtspunten de opleiding opnieuw bekijken. Tevredenheid van cursisten is 

een van de meest genoemde succesfactoren bij blended-learning.  

 

Al deze activiteiten bij elkaar zorgen ervoor dat de opleiding meer tijds- en 

plaatsonafhankelijk wordt. Ook kan hierdoor vaak de leertijd worden ingekort, waardoor 

vooral de verletkosten zullen afnemen en er op kosten bespaard kan worden (na de 

initiële investering in de ontwikkeling).  

 

10.6 Algemene onderzoeksvraag 

De algemene onderzoeksvraag van deze eindopdracht luidt: “Hoe moet een blended-

learning opleiding opgezet en ingericht worden om een succesvolle opleiding te zijn?” 

 

Deze vraagstelling is onderzocht door het beantwoorden van de vijf deelvragen.  

 

Een blended-learning opleiding is een opleiding waarbij klassikale bijeenkomsten 

gecombineerd worden met electronische vormen van leren. Dit kunnen zowel online als 

offline vormen zijn zoals internet of cd-rom.  

 

Doordat er verschillende leermiddelen worden ingezet is het van belang om aan de hand 

van de leerdoelen van de opleiding te bepalen wat de toegevoegde waarde is van het 

leermiddel. De verschillende leermiddelen moeten een meerwaarde hebben voor de 

gehele opleiding. Het leermiddel dat gekozen is, moet het beste dat specifieke leerdoel 

kan ondersteunen.  

 

De verschillende leervormen, de klassikale bijeenkomsten en de electronische vormen 

van leren moeten goed op elkaar afgestemd worden. Ook moet er wederzijdse 

afhankelijkheid en betrokkenheid gecreëerd worden. De cursisten en docenten moeten de 

blended-learning opleiding als een geheel ervaren en niet als losse blokken.  

 

Deze laatste twee groepen, cursisten en vooral docenten moeten in het gehele 

ontwikkelproces vroeg betrokken worden. Wanneer het ontwikkelproces systematisch 

verloopt, wordt al snel duidelijk welke stakeholder waar in het proces betrokken moet 

worden. De tevredenheid van vooral docenten over blended-learning wordt vergroot door 

deze betrokkenheid.  

 

Tenslotte moet in de communicatie naar docenten en cursisten duidelijk gemaakt worden 

dat hun rol veranderd. Cursisten krijgen een grotere verantwoordelijkheid voor het 

leerproces en er wordt een groter beroep gedaan op hun zelfregulerende strategieën. 

Docenten zullen minder als kennisoverdrager hun rol vervullen maar veel meer als coach 

of begeleider in het leerproces van de cursist optreden, zowel online als tijdens de 

klassikale bijeenkomsten. Dit vergt aanpassingen van docenten, die vroegtijdig 

onderkend moeten worden.  
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Bijlage 1; Vragenlijst onderzoek Blended-learning 

Onderzoek naar blended learning 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Voor mijn eindopdracht aan de post-hbo opleiding e-learning van Fontys Hogeschool wil ik 

een onderzoek doen naar blended-learning. Onder blended-learning versta ik de combinatie 

van klassikale bijeenkomsten met e-learning. U maakt bij een of meer van uw opleidingen 

gebruik van deze combinatie. Daarom zou ik u willen vragen om deze vragenlijst in te vullen.  

 

De vragenlijst bestaat uit 33 (voornamelijk meerkeuze) vragen. Het invullen hiervan zal circa 

20 minuten kosten.  

 

In mijn onderzoek wil ik onderzoeken hoe het curriculum van een blended-learning opleiding 

is samengesteld. Welke factoren bepalen de mate van succes van een blended opleiding? Hoe 

betrek je docenten en cursisten bij beide onderdelen? Zaken als infrastructuur en organisatie 

zijn bij blended-learning uiteraard ook belangrijk maar daar wil ik me bij dit onderzoek niet 

specifiek op richten.  

 

Wanneer mijn onderzoek afgerond is, stel ik u uiteraard op de hoogte van de uitkomsten van 

dit onderzoek. U kunt hiervoor uw contactgegevens in de vragenlijst opgeven. Verder wil ik u 

vragen of u deze vragenlijst voor <datum> wilt invullen.  

 

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mij, via telefoonnummer of per 

mail. 

Bij voorbaat dank voor het invullen.  

 

Karline Timmermans 

 
 

Vul uw naam in als u het eindrapport wilt ontvangen. Deze gegevens zullen niet voor andere 

doeleinden worden gebruikt en na afronding worden vernietigd.  

 

Vul uw e-mailadres in als u het eindrapport wilt ontvangen. Deze gegevens zullen niet voor 

andere doeleinden worden gebruikt en na afronding worden vernietigd.  

 

1. Hoe lang maakt u al gebruik van e-learning?  

 0 - 2 jaar 

 2 - 4 jaar 

 4 - 6 jaar 

 Meer dan 6 jaar 
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2. Welke e-learning tools worden door u op dit moment gebruikt?  

 Electronische leeromgeving / leermanagement systeem (zoals Moodle of Blackboard) 

 Auteursomgeving (zoals Lectora) 

 Virtuele klas (zoals Adobe Connect of DimDim) 

 Toetsomgeving (zoals QMP of TestVision) 

 Simulatieomgeving (zoals Captivate of Camtasia) 

 Social Communityomgeving (zoals Elgg of Ning) 

 Anders:  

 

3. Hoe groot is uw organisatie?  

 0 - 25 medewerkers 

 25 - 50 medewerkers 

 50 - 100 medewerkers 

 Meer dan 100 medewerkers 

 

4. Hoeveel unieke opleidingen worden jaarlijks via blended-learning één of meerdere malen 

verzorgd?  

 Minder dan 5 opleidingen 

 5 - 15 opleidingen 

 15 - 25 opleidingen 

 25 - 50 opleidingen 

 Meer dan 50 opleidingen 

 

5. Hoeveel cursisten volgen jaarlijks een blended-learning opleiding?  

 0 - 250 cursisten 

 250 - 1.000 cursisten 

 1.000 - 5.000 cursisten 

 5.000 - 10.000 cursisten 

 Meer dan 10.000 cursisten 

 

6. Wat is het gemiddelde opleidingsniveau van de cursisten?  

 Basisonderwijs 

 VMBO / HAVO / VWO 

 MBO 

 HBO 

 WO 
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7. Zou ik een aantal screenshots van uw e-learning omgeving mogen ontvangen, of een 

demo-account kunnen krijgen van uw e-learning omgeving om een beeld te kunnen krijgen 

van deze omgeving? Zo ja, vul dan bovenaan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in 

dan kan ik contact met u hierover opnemen.  

 Ja 

 Nee 

Curriculum 

Voor de onderstaande vragen kunt u een representatief voorbeeld van een blended-learning 

opleiding in gedachten houden bij de beantwoording.  

 

8. Waarom is er gekozen voor een blended-learning opleiding?  

 Effectiviteit 

 Kostenreductie 

 Inkorten van de opleiding 

 Beperken van de reistijd 

 Meegaan met de tijd 

 Meer sturing in vergelijking tot e-learning 

 Marketing 

 Anders:  

 

9. Wat is de verhouding tussen klassikale bijeenkomsten en e-learning in verhouding tot de 

totale opleidingstijd? Hoeveel procent van de tijd wordt besteed aan e-learning en hoeveel 

procent van de tijd aan klassikale bijeenkomsten?  

 

10. Op wat voor manier wordt e-learning voornamelijk ingezet?  

 Voor de kennisoverdracht 

 Cursisten samen laten werken aan opdrachten 

 Voor het oefenen van vragen als toets of test 

 Voor meer achtergrondinformatie 

 Als digitale bibliotheek 

 Voor sociaal netwerken 

 Voor het geven van opdrachten als voorbereiding op de klassikale bijeenkomsten 

 Het aanpassen van de informatie aan de leerstijl van een individuele cursist 

 Het aanpassen van informatie aan de leerbehoefte van een individuele cursist 

 Anders:  
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11. Op wat voor manier worden de klassikale bijeenkomsten voornamelijk ingezet?  

 Voor de expertise van een docent 

 Voor kennisoverdracht 

 Voor het oefenen van vaardigheden 

 Voor het oefenen /bespreken van vraagstukken 

 Voor discussie 

 Voor de sociale cohesie binnen een opleidingsgroep 

 Voor netwerken 

 Als sturingsmiddel bij de opleiding 

 Anders:  

 

11. Wat is de toegevoegde waarde van de e-learning omgeving ten opzichte van alleen 

klassikale bijeenkomsten? 

  

 

13a. Hoe heeft u e-learning en de klassikale bijeenkomsten wederzijds relevant gemaakt? 

Verwijzen activiteiten in de e-learning omgeving naar de klassikale bijeenkomsten? Ja / Nee. 

Zo ja, geef een toelichting hoe dit is vormgegeven. 

 

 

13b. En verwijzen activiteiten bij de klassikale bijeenkomsten naar de e-learning omgeving? 

Ja / Nee. Zo ja, geef een toelichting hoe dit is vormgegeven. 
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14. Waar ligt de controle over het studieproces? De cursist gaat voor de sturing van zijn 

activiteiten in de eerste plaats te rade bij:  

 de e-learning omgeving 

 de klassikale bijeenkomsten 

 de docent (ofwel online ofwel f2f) 

 Anders:  

 

15a. Is het deelnemen aan beide leervormen verplicht of heeft de cursist hierin vrijheid (eigen 

verantwoordelijkheid)? Deelname aan de e-learning omgeving is verplicht?  

 Ja 

 Nee 

 Anders:  

 

15b. Deelname aan de klassikale bijeenkomsten is verplicht.  

 Ja 

 Nee 

 Anders:  

 

15c. Waarin blijkt de verplichtstelling voor (een van) beide leervormen?  

 Aanwezigheidsplicht bij de klassikale bijeenkomsten. Minimaal opkomstpercentage. 

 Voorafgaand aan een klassikale bijeenkomst moeten opdrachten uit de e-learning 

omgeving afgerond zijn. 

 Er worden een x aantal bijdragen verwacht van de cursisten in de e-learning omgeving. 

 Testen of toetsen moeten op een bepaald moment afgerond zijn. 

 Anders:  

 

Mensen 

Een belangrijk onderdeel van de implementatie van een blended-learning opleiding zijn de 

mensen die hierbij betrokken zijn, de cursisten en de docenten. Onderstaande vragen gaan 

hierover.  

 

16. Hoeveel procent van de cursisten heeft al eerder een blended-learning opleiding gevolgd? 

 

 

17. Hoe zijn de ICT-vaardigheden van de cursisten te beoordelen?  

 
1 2 3 4 

 

Slecht 
    

Goed 

 

18. Wat is de houding van de cursisten ten aanzien van e-learning?  



Succesvol blended-learning 
 

Karline Timmermans  54 

 

 
1 2 3 4 

 

Negatief 
    

Positief 

 

19. Welke activiteiten zijn ondernomen om de cursisten voor te bereiden en enthousiast te 

maken op de mix van leervormen die aangeboden wordt?  

 Nieuwsbrief 

 Inzet coaches op de werkplek 

 Afspraken met de leidinggevende 

 Toespraak van de directeur 

 Uitgebreide informatie over beide leervormen in het opleidingsmateriaal 

 Er zijn geen aparte acties voor ondernomen 

 Anders:  

 

20. Waarom hebben cursisten zich over het algemeen voor de blended-learning opleiding 

ingeschreven?  

 Op eigen initiatief 

 Moet van de werkgever 

 Er is geen andere opleiding zonder blended-learning 

 Onderdeel van een groter opleidingsprogramma 

 Bewuste keuze voor een blended-learning opleiding 

 Anders:  

 

21. Hoeveel procent van de docenten heeft al eerder lesgegeven in een blended-learning 

opleiding?  

 

22. Hoe zijn de ICT-vaardigheden van de docenten te beoordelen?  

 
1 2 3 4 

 

Slecht 
    

Goed 

 

23. Wat is de houding van de docenten ten aanzien van e-learning?  

 
1 2 3 4 

 

Negatief 
    

Positief 
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24. Welke activiteiten zijn ondernomen om de docenten voor te bereiden en enthousiast te 

maken op de mix van leervormen die in hun opleiding aangeboden wordt?  

 Nieuwsbrief 

 Inzet coaches op de werkplek 

 Toespraak van de directeur 

 Opleiding / workshop in het lesgeven in een blended-learning opleiding 

 Uitgebreide informatie over beide leervormen aangeboden 

 Betrokkenheid bij het ontwikkelproces 

 Er zijn geen aparte acties ondernomen 

 Anders:  

 

Succesfactoren 

Met behulp van onderstaande vragen wil ik een beeld krijgen van de meest voorkomende 

succesfactoren bij een blended-learning opleiding. U kunt bij de beantwoording van deze 

vragen ook één representatief voorbeeld van een blended-learning opleiding in gedachten 

houden. 

 

25. Was de blended-learning opleiding(en) een succes? Ja / Nee. Zou u een korte toelichting 

kunnen geven op uw antwoord? 

 

 

26. Zijn beide leervormen in de praktijk gebruikt, in de verhouding die was bedoeld bij de 

ontwikkeling van de opleiding? Ja / Nee. Zo nee, zou u dit kort kunnen toelichten? 
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27. Zijn de doelen die vooraf geformuleerd waren, behaald met de blended-learning 

opleiding? Ja / Nee. Zo nee, zou u dit kort kunnen toelichten? 

 

 

28. Herhaalt u de uitvoering van deze opleiding in blended-learning of heeft u dat al gedaan? 

Ja / Nee. Zo nee, zou u dit kort kunnen toelichten? 

 

 

29. Bent u van plan om blended-learning uit te breiden (of heeft u dat al gedaan) naar andere 

opleidingen? Ja / Nee. Zo nee, zou u dit kort kunnen toelichten? 

 

 

30. Waren de cursisten tevreden over de blended-learning opleiding? Ja / Nee. Kunt u uw 

antwoord kort toelichten? 
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31. Waren de docenten tevreden over de blended-learning opleiding? Ja / Nee. Kunt u uw 

antwoord kort toelichten? 

  

 

32. Wat maakt deze blended-learning opleiding tot een succes voor uw organisatie?  

 De verhouding in tijd tussen de twee leervormen. 

 De vormgeving van de e-learning omgeving. 

 De vormgeving van de klassikale bijeenkomsten. 

 Een goed werkende infrastructuur. 

 De (uiteindelijke) beperking van de kosten voor de opleiding.  

 Betrokkenheid van docenten bij de ontwikkeling van de opleiding. 

 De betrokkenheid van een selecte groep cursisten bij de ontwikkeling van de opleiding. 

 Tevredenheid van de cursist over de opleiding. 

 Behalen van de leerdoelen van de opleiding. 

 Draagt bij aan de leercultuur van de organisatie. 

 Commitment van het management over opleiding en ICT. 

 Duidelijke visie over de inzet van blended-learning bij opleidingen.  

 Anders:  

 

33. Wat zouden drie (of meer) tips zijn die u mee zou willen geven bij het omzetten van 

klassikale bijeenkomsten naar een blended-learning opleiding? 
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Dank u wel! 

Bedankt voor de tijd die u genomen heeft om deze vragenlijst voor mij in te vullen. Als u uw 

contactgegevens bovenaan heeft ingevuld, krijgt u van mij de resultaten toegestuurd, 

wanneer het onderzoek gereed is.  

 

Als u zelf nog commentaar of toevoegingen heeft, kunt u deze hieronder beschrijven. 

 

 

 

 

 


