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Wat is e-learning eigenlijk?
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Fysiek Distance

ICT non-ICT

Simulaties in het 
klaslokaal (2D/3D)

Videoconferentie
of chatroom

Experiment met 
device buiten klas

Instructievideo of 
discussieforum

Onderwijs-
leergesprek

Zelfstudie in de 
mediatheek

Tja?
rooksignalen

Huiswerk maken, 
brieven schrijven

“Het gebruik van ICT is geen 
onderwijsverbetering op zich. ICT is 
een middel, waarvan het potentieel 

benut moet worden.”



Onderzoeksvraag en “search query”
Wat is bekend uit empirisch onderzoek over didactische strategieën, methoden 
en technieken voor het ontwerpen van e-learning binnen het hoger onderwijs?



Systematische literatuurreview



Vier dominantie categorieën

Authentiek en 
actief leren

Scaffolding op 
inhoud en proces

Leren van en met 
elkaar

Formatieve 
strategieën



1|Authentiek en actief leren



1|Authentiek en actief leren
§ Gebruik authentieke, contextrijke casussen en leertaken voor actief leren.
§ Activeer actief voorkennis via bekende casussen om het leren van nieuwe inhouden 

te stimuleren (transfer).
§ Gebruik uitdagende en gevarieerde leeractiviteiten en strategieën: quizzen, 

discussies, workshops, simulaties, experimenten, games, enz.
§ Gebruik, vooral tijdens asynchrone interacties, actieve lees- en kijkstrategieën. Laat 

studenten bijvoorbeeld vragen beantwoorden op basis van een video.
§ Bied studenten praktische en activerende leertaken die ze in hun eigen tijd (thuis) 

kunnen doen: opdrachten, eenvoudige thuisexperimenten, korte excursies, enz.
§ Activeer studenten middels hogere orde denkvaardigheden: big picture thinking, 

complexe informatie analyseren, redeneeroefeningen, concept mapping, enz.



2|Scaffolding op inhoud en proces
§ Gebruik asynchrone interacties vooral voor (cursus)informatie en kennisoverdracht en synchrone 

interacties voor discussie en verdieping.
§ Wees je bewust van overbodige of te veel informatie tijdens synchrone interacties. Herhaling kan 

door studenten individueel worden gedaan via asynchrone interacties, bijvoorbeeld via video-
opnamen, opdrachten of (extra) bronnen.

§ Gebruik verschillende media (audio, video, tekst en afbeeldingen) en visuele aanwijzingen 
(kleuren, pijlen en symbolen) bij het presenteren van informatie.

§ Bied voldoende tijd tussen asynchrone en synchrone interacties om informatie te verwerken.

§ Zorg voor kennis- en vaardigheidsbouwers: gerichte activiteiten om voorkennis te activeren en/of 
bekwaamheden te ontwikkelen ter voorbereiding op complexe(re) taken.

§ Ontwikkel gestructureerde cursussen en taken met duidelijke aanwijzingen, richtlijnen, doelen en 
beoordelingscriteria. Werkt met een (digitale) syllabus/omgeving als leergids.

§ Creëer flexibiliteit en keuzevrijheid: (tempo)differentiatie,
verrijkingsmaterialen, verplichte en optionele onderdelen, enzovoorts.



3|Leren van en met elkaar
§ Gebruik verschillende (a)synchrone mogelijkheden voor samenwerkend

leren: chatrooms, discussieforums, e-mail, sociale media, blogs, enz.
§ Begeleid discussies zorgvuldig, bijv. via ‘guided discussion’ of een digitale tool.
§ Organiseer samenwerking volgens een vaste strategie, bijvoorbeeld denken-delen-

uitwisselen, check-in-duo's, enz.
§ Stimuleer studenten om elkaar actief te helpen en inhouden voor elkaar te creëren: 

instructievideo's, informatie en bronnen delen, bijles, videoconferenties, enz.
§ Docenten zijn van cruciaal belang om (gezamenlijk) goede kennisstructuren te 

ontwikkelen. Besteed hier aandacht aan via redeneeroefeningen, concept mapping, 
transfervoorbeelden, enz.

§ Gebruik een peerfeedbacksysteem, bijvoorbeeld PeerScholar en Peergrade, om 
studenten actief te laten leren van elkaar.



4|Formatieve strategieën
§ Geef tijdig concrete feedback over inhoud, proces en houding.

Niet alleen asynchroon (geschreven of opgenomen), maar ook
synchroon voor de verdiepende discussie.

§ Creëer vaste momenten voor zelfreflectie en bied hierbij een
reflectiemethode aan: STARR, Reflect ‘n’ Sketch, reflectievlog of -blog, enz. Houd deze 
momenten zo beperkt mogelijk qua hoeveelheid en omvang.

§ Gebruik meerdere momenten en strategieën voor formatieve evaluaties: quizzen, 
checklists, reflectiekaarten, 3-2-1-strategie, enz. Koppel dit aan zelfreflectie.

§ Gebruik formatieve beoordelingsmomenten om de individuele voortgang van 
studenten te monitoren en bied op basis daarvan individuele hulp en begeleiding.

§ Gebruik spreek- en redeneeroefeningen, gecombineerd met expertfeedback, in een 
synchrone setting als formatief evaluatiemoment voor hogere orde denkvaardigheden.



Maar hoe en wat kies je dan?
§ Er is géén kant-en-klaar recept en/of vast format!
§ Traditionele lessen één-op-één omzetten is zelden een goed idee.
§ Ontwerpen binnen een (interdisciplinair) team van “experts”.
§ Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zijn cruciaal; voorkom “overkill”.
§ Ontwerp van achteren naar voren: backward design. Wat? Hoe? Waarom?



Meer interesse?
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Backup slide 1: Brainstorm 



Backup slide 2: Voorbeeldmodule (blended) 



Backup slide 3: Thinking models 

} Mental models: modellen die door individuen (of groepen) bedacht worden om de 
wereld te begrijpen.

} Expressed models: mentale modellen die gedeeld en besproken worden binnen het 
publieke domein.

} Consensus models: modellen die na toetsing (voorzichtig) geaccepteerd worden 
(binnen een bepaalde context).

} Historical models: wetenschappelijke
modellen die vervangen zijn door
nieuwe modellen.

} Scientific models: modellen die
door wetenschappers gebruikt
worden als fundamenteel model.


