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Blended leren
Een definitie

• Studentgecentreerde leeromgevingen: studenten activeren

• Leeractiviteiten ontwerpen i.f.v. doelpubliek, beoogde doelstellingen en de jezelf als docent

Dit betekent niet dat je moet werken met een gamma aan onderwijstechnologie.

Dit betekent wél dat je alle mogelijkheden verkent en wat het best past bij je doelen.

Een integratie van on- en off-campus leeractiviteiten met een 
leerdoelgerichte inzet van onderwijstechnologie. 



Blended leren vormgeven in VIVES

Het 123 van ABC
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Het 123 van ABC
Wat is de ABC-methodiek?

DOELGROEP? Een ontwerpteam van docenten die samen 
een module verzorgen of een individuele docent.

DOEL? Een boeiende blend van leeractiviteiten creëren.

WANNEER? ABC is relevant en nuttig voor nieuwe programma’s of voor programma’s waarin wordt 
overgegaan naar een online of een meer blended format.

HOE? De docenten werken samen aan een visueel ‘storyboard’ waarin de leeractiviteiten worden 
opgenomen die nodig zijn om de doelstellingen van de module te bereiken. Het storyboard toont 
niet alleen welke leeractiviteiten mogelijk zijn en in welke volgorde die kunnen doorlopen worden, er 
wordt ook nagedacht over de inzet van onderwijstechnologie en de manier waarop deze 
leeractiviteiten worden geëvalueerd.

DESIGNERS VAN DE METHODIEK? Natasa Perovic en Clive Young van UCL Londen
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Toepassingen van de ABC-methodiek

ABC-workshop
Start 2 blend-

traject 
(blended)

Start 2 blend-
traject 

(@home)

Ondersteuning 
op maat
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Start 2 blend
Professionaliseringstraject op basis van ABC learning design 

- Blended traject: werksessies met off-campus voorbereiding
- Individueel intakegesprek
- Sessie 1: ABC-workshop (leerdoelen, leeractiviteiten en werkvormen)
- Sessie 2: Onderwijstechnologie
- Sessie 3: Evaluatie

- Gespreid over één semester



Discussievragen
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Versterk ons project

- Opvolging voorafgaand en tijdens de implementatie van het 
gemaakte ontwerp door docenten: hoe ver gaan?

- Ervaringen delen omtrent de methodiek en implementatie 
en/of good practices in kaart brengen

- Traject op opleidingsniveau: hoe blended leren naar een hoger 
niveau tillen en binnenbrengen op niveau van de opleiding?

Hoe pakken andere 
instellingen / 

organisaties dit 
aan?
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Contact
VIVES Hogeschool

Loulou Detienne

loulou.detienne@vives.be

Lies Demeulenaere

lies.demeulenaere@vives.be

Ruth Boelens

ruth.boelens@vives.be
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