
Aanleren van communicatieve vaardigheden in 
een hybride leeromgeving 



Wie zijn wij?

• Opleiding sociale readaptiewetenschappen UCLL Leuven
• Dave Gelders
 Lector en coördinator communicatieleerlijn
 Opleidingspartner kwaliteitszorg

• Yasmine Coninckx
 ICTO-ondersteuner 

Medewerker dienst O&S
• Barbara Verbeek 
 Lector
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Project zelfregie AJ 2122 binnen UCLL

Algemene contouren OPO binnen opleiding

Vooruitblik plannen AJ 22-23
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Project zelfregie AJ 2122 binnen UCLL
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Wat?
• zeggenschap/eigenaarschap van studenten over hun leerproces 

en over de nodige ondersteuning
• reflectief denken
• plannen
• zelfstandig monitoren en evalueren
• studentmotivatie
• …

Gradueel: docentgestuurd  gedeeld  studentgestuurd
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Waarom?

• beter presteren in onderwijs 
• nog belangrijker geworden in online onderwijs
• beter gewapend voor dynamische arbeidsmarkt
• bijzondere zelfregulatie-uitdagingen in nieuw curriculum 

↔ substantieel deel mist deze metacognitieve vaardigheden
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Naar waar: algemeen
hoe zelfregulatie OF2- en OF3-studenten versterken door hybride en verbindend te leren
< beleidsprio 21-26:  
meer en bewuster inzetten op zelfregie en hybride leren: studenten ondersteunen om zelfstandiger en efficiënter 
te leren
< Moving Mind DNA-ontwerpprincipes
leeromgeving ontwikkelen waarin 3 
principes elkaar kunnen versterken
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Naar waar: concreet

• binnen 3 opo’s (keuze SRW)
• gerichte, onderbouwde en realistische interventies
• toepassen en evalueren
• waarmee we studenten aanzetten tot (meer) zelfregie
• met gebruik van hybride leren en samenwerkend leren (meer 

bepaald verbindend leren)
• steeds i.f.v. doel, doelgroep, aard van het opo
• ingebed binnen het breder didactisch proces van het opo
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Hoe?

• Elk opo kiest op basis van …
 eigen ervaringen
 uitdagingen
relevante, specifieke in de literatuur als nuttig bewezen 
factoren/kapstokken

om zelfregie, hybride leren en verbindend leren dit AJ te 
versterken 
= proeven, proberen, evalueren
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Hoe?

• mix dimensies hybride leren
• integrated self-regulatory design features
• zelfdeterminatietheorie/ABC en motiverend lesgeven
• aanbevelingen Education Endownment Foundation 
• fase van het onderwijsproces 
• effectieve leerstrategieën
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Hoe? Mix dimensies hybride leren
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"It’s not about what the equipment does. It’s about what you can do 
through that equipment. That’s where the soul is.” - Richie Hawtin
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Algemene contouren OPO binnen opleiding



Situering
• Communicatie: Communiceren met gezinnen



Uitgangspunten

• Eerste uitrol nieuw OPO binnen 
curriculumhervorming

• Studenten komen terug van stage voor les 
aangezien vak parallel loopt met stage

• AJ 21-22: 4 fysieke trainingssessies van 4u
• Online leerplatform
• Online deelname Erasmus-studenten in hybride 

groep





Focuspunten project 
zelfregie

• Effectieve leerstrategieën
• Flipping the classroom en activeren van 

relevante voorkennis
• De student verwerft de lesinhouden door 

middel van leermodules thuis en traint op 
vaardigheden tijdens de contactmomenten. 

• Bij aanvang van elke les kort gesprek met 
groep: hoe is voorbereiding verlopen? Hoe 
plannen ze dit in?

• Feedback staat centraal (zowel door docent 
als medestudenten). 

• Student neemt verantwoordelijkheid voor
eigen leerproces. 

 Sluit ook aan bij hybride en verbindend leren



Focuspunten project 
zelfregie
• Acquisitie via online leermodules

• Het opfrissen van theoretische kaders.
• Oefenen op het leren

herkennen/analyseren van 
systeemtheoretische dynamieken of 
concepten.

• Op eigen tempo verwerken. 
• Online/asynchroon/individueel (of in groep)

• Participatie via contactmomenten
• Trainen van vaardigheden en competenties.
• Inzicht geven in eigen leerproces dmv

feedback
• Verbinding stimuleren
• Online + offline/synchroon/in 

groepsverband



Focuspunten project 
zelfregie
• Centrale rol van feedback

• Studenten stimuleren tot het stellen van 
feedbackvragen tijdens de trainingssessies. 

• Studenten leren feedback te geven aan elkaar
d.m.v. peerfeedback. 

• Ontwikkelen van zelfinzicht door vanuit
metaperspectief naar eigen functioneren te
kijken.

• Parallel proces:
• Feedback van docent –

zelfinzicht/feedback op eigen proces –
peerfeedback



Focuspunten project 
zelfregie

• Beoordelen van ‘voorbeeldinterventies’
• Peerfeedback

• Studenten moeten getraind worden in het geven
van peerfeedback

• Docenten zorgen voor veilig leerklimaat

• Beoordelen van eigen interventies
• Studenten moeten getraind worden in het maken

van een goede zelfbeoordeling
• Docenten geven feedback op zelfbeoordeling



Evaluatie

• Twee papers (6/20)
• Interview eigen ouders + reflectie
• Gesprek met gezin + reflectie

• Mondeling examen: rollenspel (14/20)
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Vooruitblik plannen AJ 22-23 



Bevindingen AJ 
21-22
• Feedback studenten

• Online leeromgeving duidelijk en 
helpend

• Vraag naar meer trainingssessies 

• Ervaringen docenten
• Online leeromgeving uitbreiden en 

optimaliseren
• Fysieke trainingssessies maximaal 

gebruiken om effectief te trainen
• ‘Verslanken’ en vereenvoudigen van 

theorie door meer brug te maken
• Evaluatie uitsluitend mondeling 

examen
• Vraag naar meer trainingssessies 



Vooruitblik en
doelen

• AJ 22-23: 7 trainingssessies van 
3u

• Nog meer expliciete linken
leggen naar andere OPO’s: zelfde
taal spreken, zelfde materiaal
beschikbaar stellen

• Erasmus-studenten spreiden over 
2 klasgroepen (afhankelijk van 
totaal #) 



Brainstorm 

Op welke manier kunnen
communicatieve vaardigheden
extra aangescherpt worden binnen
een blended en hybride leerkader
zodat we de continuïteit van het 
leerproces van studenten kunnen
versterken?





Yasmine.coninckx@ucll.be
Barbara.verbeek@ucll.be

mailto:Yasmine.coninckx@ucll.be
mailto:Barbara.verbeek@ucll.be
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