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Waarom een workshop op 
programmaniveau?
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Wat gebeurt er op programmaniveau?



(1) Blended leren aan Howest 

= doordachte combinatie van face-to-face 
en online leren, gericht op het uitlokken 
van actief en flexibel leren bij studenten 
(Boelens et al., 2015) 
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Wat komt aanbod? 

(2) Blended leren op programmaniveau 
(EMBED-model, Van Valkenburg et al., 2020)
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Hoe pakken we dit aan?



Doelgroep

• opleidingsverantwoordelijken en collega’s die 
beleidsmatig meedenken over de opleiding 
(e.g., curriculumcoördinator, 
studentbegeleider, trajectbegeleider, …)

Filosofie: 

• Vertrekkend vanuit de dimensie ‘programma-
beleving’ uit het EMBED-model, wordt 
nagedacht over programma-ontwerp
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Ondersteuning BL op programmaniveau



We vertrekken vanuit een doelgroep- en context analyse als basis om blended leren vorm 
te geven (Goeman, Poelmans, Van Rompaey, 2018; Nikitendo, 2009) 

Kennis en richtlijnen wordt meegegeven door de blended coach terwijl de deelnemers aan 
de slag gaan met concrete brainstormoefeningen volgens de fasen van de design thinking 
methodiek. De aangeboden oefeningen zijn gematched op de juiste fase en faciliteren het 
denkproces. 
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Ondersteuning BL op programmaniveau



Doelstellingen: 

• deelnemers kennen de onderliggende dimensies binnen het concept blended leren en kunnen 
deze gericht linken aan hun opleidingsspecifieke ambities

• deelnemers definiëren hun doelpubliek in relatie tot hun kenmerken, hun noden en hun 
doelen. 

• deelnemers selecteren blended modellen die relevant zijn voor hun doelpubliek en hun 
opleidingsspecifieke ambities. 

• deelnemers ontwerpen een blauwdruk van een coherent blended programma met aandacht 
voor de noden en kenmerken van hun doelpubliek. 

Opbouw: 

• Online individueel voortraject (30 min) 

• Campusworkshop (3u) 

• Nazorg door blended coach
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Ondersteuning BL op programmaniveau
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Online voortraject: leeractiviteit 1 
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Online voortraject: leeractiviteit 2  



11

Interactieve workshop op de campus

4 centrale leeractiviteiten

1. vertaal een praktijkvoorbeeld naar een blended aanpak (10’, volledige 
groep)

2. waarom blended leren en voor welke doelgroep (op korte en 
middellange termijn)? (20’ per opleiding + 10’ plenaire terugkoppeling) 

3. welke vormen kan blended leren aannemen? (20’, per opleiding)

4. een week in het leven van… (30’per opleiding  +15’ plenaire terugkoppeling)



Casus:

In het opleidingsonderdeel Fysiologie doen de studenten kennis op over weefsels, 
organen en lichaamsstelsels, relevant bij het bewegen van het menselijk lichaam 
(bvb. spierweefsel, ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel…). Het is voor de 
studenten vrij complexe materie die vooral wordt aangebracht door te doceren. 
Beeldmateriaal en verwijzingen naar het dagdagelijkse leven maken het zo 
inzichtelijk mogelijk. De docent heeft weinig zicht of de studenten de leerstof al 
dan niet goed begrijpen en de link zien met hun latere werkveld en heeft de indruk 
dat studenten te lang wachten met studeren.

Herwerk de casus zodat er sprake is van blended leren.

Oefening 1: herwerk naar blended leren
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Oefening 2: persona



• 7 modellen van blended leren

• deelnemers screenen de modellen en selecteren model(len) passend voor persona

• o.b.v. verhouding campus/online

• o.b.v. mate van flexibiliteit en interactie 

• stapels: (niet) interessant voor persona (op lange termijn)
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Oefening 3: blended modellen
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Oefening 3: blended modellen



• deelnemers werken een ruwe schets uit van een blended lesweek met de persona en 
het geselecteerd blended model in achterhoofd

• hoeveel geroosterde onderwijsactiviteiten zal persona hebben? 

• in welke mate is dit online, op campus, op de werkplek?

• is er nog voldoende tijd voor zelfstudie?
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Oefening 4: a week in the life of…



17
23/05/2022 Voettekst



18

Voorbeeld 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

90% fysiek (fCU)
10% COL (online)

75% fysiek (fCU)
25% COL (online)

50% fysiek (fCU)
50% COL (online)

50% fysiek (fCU)
50% COL (online)

25% fysiek (fCU)
75% COL (online)

25% fysiek (fCU)
75% COL (online)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

20u fCU
2 u COL

16u fCU
6u COL

12u fCU
10 u COL

10 u fCU
12u COL

6u fCU
16u COL

6u fCU
16u COL
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Voorbeeld 2: Werkende student, gericht op heroriëntering, 20 sp per semester. Semester 1
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Voorbeeld 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Voormiddag

Namiddag

Avond

Duid aan met de betreffende kleur:
- Privé-verplichtingen (werk, familie, hobby) = Groen
- Onderwijsactiviteiten op campus = Geel
- Onderwijsactiviteiten online = Roze
- Leeractiviteiten op de werkplek = Blauw



• Extra instrumenten worden aangeboden voor verdere uitwerking

bv. hoe verdeel je nu de campustijd onder de OLODs van een semester? 

bv. rond welke processen kan je teamafspraken maken inzake tools? 

• Blended coach zorgt voor follow-up en inplannen van de ABC-workshop voor 
docenten 
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Nazorg 
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De workshop en het EMBED model 
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De workshop en het EMBED model 

Programma-beleving 

Persona-oefening
Programma-flexibiliteit  

Persona-oefening

Blend-modellen 

Week in het leven 
van

Programma-design

Blend modellen

Week in het leven 
van
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Reflecties uit de pilootopleidingen



“Was erg interessant en zat goed in elkaar met die persona’s. Ook interessant om te 
merken dat andere opleidingen andere persona’s voor ogen hadden, dit geeft inspiratie 
voor ons op de middenlange termijn” (pilootopleiding) 

“de blend modellen geven inspiratie om blended leren inderdaad op te bouwen bij 
reguliere studenten terwijl dit in eerste instantie niet onze insteek was.” 
(pilootopleiding)

“de blend modellen geven wel direct ideeën voor bepaalde vakken” 

“goede flow, je moet echt wel doordoen, goed dat de tijd strak wordt bewaakt en dat de 
templates wel concreet zijn” (pilootopleiding) 

“niet altijd makkelijk voor een opleiding om die inleving te doen bij het invullen van de 
persona” (procesbegeleider) 
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Reflecties



Het online voortraject: 

- Leeractiviteit “Blended leren als middel tot een 
bepaald doel”. Inspiratie bieden door uitgewerkte 
persona’s met studenteninterview aan te bieden. 
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Optimalisatie



doordachte blend op curriculum- en cursusniveau 

→ onderwijsondersteuning voor:

(1) programmaverantwoordelijken i.f.v. ontwerpen van blended curriculum

→ workshop ‘blended leren op programmaniveau’

(2) docenten in opleidingsteam i.f.v. vormgeving blended opleidingsonderdeel

→ ABC-sessie blend design
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Blended leren aan Howest: ondersteuningstraject 
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