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30%-89%

90+%

Blended learning eigenlijk niet zo relevant bij 
stages, werkplekleren, bachelorproef

Laten wij buiten beschouwing



Operationalisering
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Semi-gestructureerd interview per opleiding
 Stafmedewerkers Onderwijs interviewen Opleidingshoofd & Opleidingsbureau
 Naar Porter, et al. (2013)
 Onderdelen interviewleidraad: 

-Visie op blended learning
-Aantal Betrokkenen
-Ontwerp van blended learning
-Aantal blended learning-opleidingsonderdelen
-Invulling contactonderwijs
-Gebruikte leermaterialen voor blended learning
-Evaluatie van blended learning
-Ondersteuning van lectoren

Nulmeting

1.

https://www.researchgate.net/publication/260710534_Blended_learning_in_higher_education_Institutional_adoption_and_implementation


Based upon Blended Learning Maturity > Porter, et al. (2014)Baseline 
measure-

ment

1.

Porter, W. W., Graham, C. R., Spring, K. A., & Welch, K. R. (2014). Blended learning in higher 
education: Institutional adoption and implementation. Computers & Education, 75, 185–195.





KPI 
naargelang 
inschaling

2.
 Resultaat van inschaling  

13 opleidingen in Fase 1: Bewustzijn en verkenning
7 opleidingen in Fase 2: Adoptie en vroege implementatie 
3 opleidingen in Fase 3: Volwassen implementatie en groei



KPI 
naargelang 
inschaling

2.



Teacher 
design 
teams

3.

Design & Re-design van opleidingsonderdelen volgens de principes van 
blended learning

Via de methodiek van Teacher Design Teams



Peer jury’s
 Samenstelling: 

ICTO-verantwoordelijke opleiding
ICTO-verantwoordelijke ander departement
Onderwijsondersteuners

(Publiek)

Aan de hand van een Rubric
 6 hoofdkenmerken:

Instructional design
Structuur en gebruiksvriendelijkheid
Leermaterialen
Evaluatie
Gebruikte ICTO-tools
Systematiek in kwaliteitszorg

Peer jury’s

4.



Instructional design

Structure and user-
friendliness

Learning materials

Insufficient Promising Achieved Excellent

None of the A-indicators 
apply

Some of the A-
indicators apply All A-indicators apply All E-indicators apply

None of the A-indicators 
apply

Some of the A-
indicators apply All A-indicators apply All E-indicators apply

None of the A-indicators 
apply

Some of the A-
indicators apply All A-indicators apply All E-indicators apply

Evaluation

Technology 
integration

Quality assurance

None of the A-indicators 
apply

Some of the A-
indicators apply All A-indicators apply All E-indicators apply

None of the A-indicators 
apply

Some of the A-
indicators apply All A-indicators apply All E-indicators apply

None of the A-indicators 
apply

Some of the A-
indicators apply All A-indicators apply All E-indicators apply



Criteria 1 

Instructional design

voorbeeldindicatoren:

• A: blended learning (in uren)
• A: optimale afstemming doelen, methode, 

evaluatie
• E: differentiatiemogelijkheden ifv

maximale ontwikkelingskansen





• A: al het leermateriaal is digitaal 
beschikbaar bij de start van de cursus

• E: bij de selectie en/of aanmaak van 
leermateriaal wordt er rekening gehouden 
met de toegankelijkheid (Universal Design 
for Learning)

Criteria 3

Learning materials
Voorbeeldindicatoren:

• A: duidelijke planning voor je 
opleidingsonderdeel(lesmomenten, 
zelfstudie, opdrachten, deadlines, …) .

• E: visuele weergave (eg. advanced
organiser) of inhoudstafel van opbouw 
cursus

Criteria 2

Structure & User-
friendliness
Voorbeeldindicatoren:



• A: er wordt gebruik gemaakt van ict-
tools die deel uitmaken van het icto-
instrumentarium van de hogeschool, 
eventueel aangevuld met andere 
vakspecifieke ict-tools

• E: het gebruik van de ICT-tool is 
demonstratief voor andere 
opleidingsonderdelen/lectoren

Criteria 5 

Technology integration
Voorbeeldindicatoren:

• A: studenten hebben steeds 
toegang tot (tussentijdse) cijfers 
in de elektronische leeromgeving  
E: de online leeromgeving biedt 
studenten mogelijkheden om hun 
voortgang in kaart te brengen 
(vb. diagnostische zelftesten)

Criteria 4

Evaluation

voorbeeldindicatoren:



A: de lector monitort de effectiviteit van de 
blend (formele evaluatie van de cursus, 
informele bevraging van studenten, 
slaagcijfers, …) op niveau van 
leerresultaten. 

E: het (her)ontwerp van blended learning
vindt plaats in overleg met teamleden 

Criteria 6

Systematics in quality
assurance
Voorbeeldindicatoren:



Beslissingsboom

Ieder hoofdkenmerk bevat 4 ontwikkelingsniveaus.
Een of meerdere criteria beschrijven het niveau 'behaald' en het niveau 'excellent’.

 Alle criteria binnen het ontwikkelingsniveau moeten in orde zijn om het betreffende 
ontwikkelingsniveau te behalen.

 Het uiteindelijke label wordt bepaald door de hoogste som van de behaalde 
ontwikkelingsniveaus. 

Dus 4 x ‘behaald’ = ‘BEHAALD’

 Het uiteindelijke label kan niet hoger liggen dan het laagst behaalde 
ontwikkelingsniveau +1.

Dus 4x ‘excellent’, maar 1 x ‘beloftevol” = ‘BEHAALD’ (niet ‘EXCELLENT)

Peer jury’s

4.



Label: Behaald

Blended 
learning-

labels

5.



Label: Excellent

Blended 
learning-

labels

5.



Status einde beleidsperiode

Doel: 72 labels
Bereikt: 175 labels

+4 labels op opleidingsniveau

Blended 
learning-

labels

5.



Algemene appreciatie

Eerste reacties waren eerder cynisch: wat kinderachtig, extra administratie, rubriek is kunstmatig

Maar: evolutie!

+Stimuleert kritische houding van lectoren
+Rubric is erg bruikbaar, zowel in de voorbereiding (spiegel) als tijdens de jury
+Peer jury stimuleert professionele dialoog
+Vaak publiek aanwezig, ‘supporters’
+Lectoren weten de erkenning te waarderen
+Tips worden meteen toegepast
+Meer eenvormigheid in opleidingen, afspraken wat betreft vormgeving van cursussen
+Administratieve belasting valt al bij al mee (15 minuten per jury)



Nieuwe beleidsperiode 

• Gezette stappen valideren – kwaliteit verhogen
• Focus niet alleen blended maar ook online onderwijs 
• Lessons learned meenemen

• Administratie lean maken
• Hoe meer valideren van labels 

• Betrokkenheid werkveld 



Vragen, opmerkingen, suggesties

Laura.imre@pxl.be

mailto:Laura.imre@pxl.be
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