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Inleiding
De Covid-19-pandemie heeft wereldwijd het onderwijs gedwongen
om de afgelopen maanden meer
op afstand te werken. Studenten,
docenten en andere onderwijsprofessionals hebben een enorme
flexibiliteit en volharding getoond.
Inzet is steeds geweest de studenten met succes te laten studeren
en voor dit studiejaar studievertraging zo veel mogelijk te voorkomen. Dat dit grotendeels is gerealiseerd, is allerminst vanzelfsprekend en is zeker een reden om
trots te zijn.

Nu zijn we op het moment gekomen om vooruit te kijken naar het
komend studiejaar. In deze brochure beschrijven we hoe Zuyd
Hogeschool vanaf 1 september invulling zal geven aan ‘blended onderwijs’. We willen onze onderwijsprofessionals inspireren en het
creatieve denken stimuleren bij
het opzetten van studeerbaar én
doceerbaar blended onderwijs.
8 juni 2020
Saskia Brand-Gruwel
Bart Paumen

Met blended onderwijs verwijzen we naar een combinatie
van activiteiten op de locaties van Zuyd en online onderwijs. Met passie voor de ontwikkeling van onze studenten
streven we naar een goede én veilige mix, zodat onze studenten succesvol kunnen blijven studeren.
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De keuze voor blended
onderwijs nader toegelicht
Voor het uitwerken van het onderwijs vanaf 1 september 2020 gebruiken
we het continuüm van Last (2020). Het continuüm benoemt vier mogelijke
scenario’s (onder de blauwe balk). De uiterste polen zijn ‘iedereen onderwijs op afstand’ en ‘iedereen onderwijs op school’.

De vier scenario’s kunnen op verschillende manieren worden ingezet:




Exclusief Één onderwijs-model voor langere termijn en dus voorspelbaar en goed organiseerbaar
Gedifferentieerd Afhankelijk van het type onderwijs een combinatie
van verschillende scenario’s (b.v. vaardigheids-onderwijs versus hoorcollege)
Alterneren Afwisseling van de verschillende scenario’s afhankelijk van
de golvende outbreak status van het coronavirus in de loop van de tijd,
maar dus minder voorspelbaar op langere termijn

In de keuze voor een onderwijsscenario speelt het maatschappelijk belang een grote rol. ‘Iedereen
op afstand’ leidt tot moeilijk bereiken van bepaalde (kwetsbare)
groepen studenten. ‘Iedereen naar
school’ legt mogelijk grote druk op
(uiteindelijk) de gezondheidszorg:
door de grote drukte kunnen
brandhaarden ontstaan en het corona-virus worden verspreid. De
middelste scenario’s in het continuüm lijken met de huidige onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen te verkiezen, vanuit

maatschappelijk belang, maar ook
vanuit het belang van student en
medewerkers. Zuyd Hogeschool
kiest voor een gedifferentieerd
model waarbij blended onderwijs
en individuele onderwijsbegeleiding worden gecombineerd. Blended onderwijs betekent voor ons
een combinatie van een beperkt
aantal noodzakelijke en wenselijke
momenten van face-to-face contact op de locaties met online onderwijs. Daarbij zijn de studeerbaarheid, doceerbaarheid en organiseerbaarheid van het onderwijs
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belangrijke uitgangspunten. Individuele onderwijsbegeleiding betekent in de praktijk dat het voor
elke individuele student altijd duidelijk is bij wie hij of zij met vragen of zorgen terecht kan (faceto-face of online).

opleidingen in de gezondheidszorg, hiervoor heeft Zuyd specifieke protocollen ontwikkeld.
Wanneer later in het jaar 2020 of
in 2021 weer meer face-to-face
contact mogelijk is, dan is het
denkbaar om in het gekozen scenario te schuiven naar meer contactonderwijs waarbij we steeds
een evenwichtige combinatie met
afstandsonderwijs garanderen (alternerend scenario). Omgekeerd, als onverhoopt de maatregelen maken dat wij weer strenger
moeten zijn, zullen we net als afgelopen maanden weer meer online moeten gaan uitvoeren. Ook
dan zullen we de kwaliteit van het
onderwijs blijven borgen.

De mate waarin binnen blended
onderwijs wordt gekozen voor
face-to-face onderwijs is afhankelijk van de strengheid van de overheidsmaatregelen. We gaan voorlopig uit van een bezetting waarbij
we de 1,5 meter-regel kunnen
waarmaken. Er zijn praktijkonderwijs en praktijktoetsen waarbij de
1,5 meter lastig kunnen worden
gegarandeerd, zoals bij diverse
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Uitgangspunten blended
onderwijs vanaf september
De gekozen aanpak houdt in dat
docent en student samenkomen
op school wanneer dat ‘didactisch’
wenselijk is of wanneer het voor
de voortgang of binding van studenten essentieel is, bijvoorbeeld
voor bepaald vaardigheidsonderwijs, een toets, evaluatie of een
activiteit die bijdraagt aan de binding van studenten met medestudenten, docenten en de opleiding.
Voor alle opleidingen binnen Zuyd
hanteren we een aantal uitgangspunten:
 We organiseren ons onderwijs
in ‘blended’ vorm, dat wil zeggen in een combinatie van
face-to-face en online onderwijs die het mogelijk maakt
om de onderwijsdoelen te behalen.
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We gaan uit van een locatiebezetting waarbij de 1,5 meterregel kan worden geborgd.
Daarbij gaan we ervan uit dat:



Instructie-, hoorcolleges en
andere didactische werkvormen die zich ervoor lenen zoveel mogelijk online worden
opgezet.



Contactmomenten zijn er alleen om:
o vaardigheids- en praktijkonderwijs te verzorgen,
o te toetsen als dat online
niet mogelijk is,
o onderwijsactiviteiten te organiseren voor eerstejaars
om hen een goede overgang te bieden van vooropleiding naar Zuyd,
o onderwijsactiviteiten te organiseren voor groepen

studenten omdat het wenselijk is voor de binding of
omdat de voortgang in het
geding komt (extra face-toface begeleidingsmomenten).


Als bij vaardigheidsonderwijs
of andere activiteiten (bijvoorbeeld in lab-ruimtes) de 1,5
meter niet kan worden gegarandeerd zullen mondkapjes
worden gebruikt.



Toetsen worden waar mogelijk
in alternatieve vormen online
afgenomen, waarbij de kaders
Uniform Toetsen in Coronatijd
worden gehanteerd.



Externe en interne stages zijn
mogelijk. Daarbij worden de
uitgangpunten en richtlijnen
van Zuyd en de ontvangende
instelling gehanteerd en uiteraard de RIVM-richtlijnen geborgd.



Bij reizen voor stage en exchange naar het buitenland is
het reisadvies BuZa leidend en
daarbij is het van belang dat
op redelijke wijze kan worden
gereisd (is er bijvoorbeeld
vliegverkeer mogelijk).



Niet-onderwijsactiviteiten, zoals overleg en ondersteunende
activiteiten, vinden zoveel mogelijk online plaats

Zuyd heeft een protocol beschreven voor onderwijs vanaf
1 september. Daarin wordt meer in detail beschreven op
welke manier Zuyd omgaat met veiligheid en gebruik van
gebouwen, met aanwezigheid van studenten en docenten
voor onderwijsactiviteiten, met planning en roostering op
school en andere relevante zaken.
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Leren van de crisis
De overstap naar blended onderwijs in het voorjaar is in een sneltreinvaart verlopen, waardoor er in
eerste instantie niet veel tijd geweest is om grondig na te denken
over digitale didactiek. Het bestaande onderwijs, dat ontworpen
is om ‘face-to-face’ te verzorgen,
werd min of meer ongewijzigd
overgedragen naar de digitale
leeromgeving. Voor het vormgeven van het blended onderwijs
vanaf september zullen we weloverwogen keuzes maken om
evenwichtig, studeerbaar en doceerbaar onderwijs te kunnen verzorgen. Om die keuzes te onderbouwen maken we gebruik van de
vele ervaringen die opleidingsteams en ondersteuners (binnen

en buiten Zuyd) hebben opgedaan
met online onderwijs, waarbij we
lessons learned en best practices
met elkaar delen.
Nog voor de zomervakantie onderzoeken we via een ‘group concept
mapping’-studie wat studenten en
docenten de afgelopen maanden
heeft geholpen om succesvol online te studeren en doceren en wat
behouden moet worden als de corona-crisis voorbij is. Zo evalueren
we de gehanteerde onderwijsmethodiek van de afgelopen tijd en
leren we wat voor de langere termijn het onderwijs kan versterken.
Inzichten die we daarbij opdoen
zullen we intern en extern delen.
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Blended onderwijs
ontwikkelen
Elke opleiding van Zuyd staat voor de uitdaging om een vertaling te maken
van de uitgangspunten naar onderwijs- en toetsprogramma’s voor studiejaar 2020-2021. Bij dat ontwikkelproces zijn verschillende aspecten waardevol.

Studeerbaar blended onderwijs
Studeerbaarheid is geen nieuw
aandachtspunt in het hoger onderwijs. We hanteren binnen Zuyd
uitgangspunten voor studeerbaar
onderwijs (sleutels voor studeerbaarheid) zoals een beperkt aantal
onderwijseenheden en toetsen, actief leren, een stimulerend onderwijsklimaat en opleiden als teamprestatie. In ons onderwijsbeleid
(onderwijsvisie in de praktijk) ligt

de nadruk op (onze passie voor)
de ontwikkeling van de student. In
de uitwerking ervan staan zes
thema’s centraal: aansluiting, studeerbaarheid, studentbegeleiding,
toetsing, doorstroom en integratie
van onderzoek in het onderwijs.
Die blijven van belang, maar vragen een vertaling naar de nieuwe
omstandigheden en de online mogelijkheden.

Blended Learning bij
Business Studies
“De cursus Organisational Behavior Management (OBM) van Business Studies kent nu acht online bijeenkomsten. De studenten krijgen een keer per
week een webinar en daarnaast is Moodle hun 'werkboek'. Per week vindt de
student op Moodle een korte introductievideo, een overzicht van de opdrachten en de succescriteria. Studenten moeten literatuur lezen en kunnen
daarover een opdracht inleveren op Moodle. Als ze die ingeleverd hebben
komt er een nieuwe opdracht tevoorschijn. Dit is een casus waarvan ze de
docentenuitwerking zien als ze hun eigen antwoord insturen. Er is vervolgens een kennisclip (die iedereen kan zien) waarin de theorie is toegepast
op een casus. Na elk webinar is er een verwerkingsopdracht. Dat doet de
student eerst zelfstandig en stuurt deze in via Moodle. Daarna wordt feedback gevraagd aan 2 medestudenten en past de student zijn of haar uitwerking eventueel nog aan. Deze nieuwe uitwerking inclusief feedback stuurt hij
ook in op Moodle.”
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Actief Leren
Ook voor blended onderwijs is het
van belang dat het studenten prikkelt en uitdaagt om actief te leren.
Dit veronderstelt dat we een mix
van werkvormen inzetten die past
bij de leerdoelen en rekening
houdt met voorkennis, leercompetenties en belangstelling van (onze
diverse populatie) studenten
(Schmidt, 2012). In het onderwijs
kunnen werkvormen ten behoeve
van instructie, interactie, samenwerken, individueel werken en individuele coaching op stimulerende
manier gecombineerd worden.

bijvoorbeeld zijn prima werkvormen voor kennisoverdracht. Vragen die studenten beantwoorden
om voorkennis te activeren of gezamenlijk werken aan een gedeelde mindmap om een bepaald
probleem of concept uit te werken,
zijn werkvormen die online goed
kunnen worden ingezet. Dat kan
via synchrone, maar ook via asynchrone communicatie. Ook video’s
kunnen worden ingezet om actief
leren te stimuleren (voor inspiratie, zie deze link). Samenwerken
kan online, maar vaak is voor samenwerken aan een project nabijheid op school van belang. Ook
vaardigheidsonderwijs of activiteiten in een laboratorium vragen
veelal om face-to-face onderwijs.

Sommige onderwijsactiviteiten lenen zich meer voor online werkvormen dan andere activiteiten.
Online hoorcolleges en online instructiefilmpjes

Self-regulated Learning
Aspecten van zelfregulatie (Zimmerman, 2002) zijn in blended onderwijs
van belang, omdat hierbij een sterker
beroep wordt gedaan op het vermogen
van studenten om het eigen leerproces
te organiseren en te sturen. Dat vraagt
van de ontwerpers van onderwijs een
shift in het denken van ‘teacher-centered’ naar ‘learning-centered’ onderwijs
en van studenten dat ze het heft in
handen nemen in het werken aan hun
leerdoelen. Het gevoel het eigen leerproces zelf in de hand te hebben, vergroot de motivatie van studenten. Dat
vraagt van hen goede planningsvaardigheden, maar ook een goed zicht op
de eigen sterktes en leerpunten.
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Zelfregulatie en structuur bij
Ergotherapie
“Het thuis studeren vraagt
veel zelfdiscipline. Studenten
van de opleiding Ergotherapie
vragen naar een nieuwe
structuur. Het standaard
rooster met tussenuren voor
zelfstudie helpt hen nu niet.
Studenten vragen om de online colleges/ bijeenkomsten
elke ochtend te plannen, zodat zij ook op tijd op staan.
Het voordeel is dat er een
contactmoment is en dat
helpt hen om een planning te
maken. Dit helpt om in het
ritme van studeren te blijven.”

Van opleidingen vraagt het dat ze
aandacht hebben voor leerstrategieën en studievaardigheden, bij
voorkeur op een manier die geïntegreerd is in de verschillende onderwijsactiviteiten (Verkoeijen,
2016). Opleidingen kunnen bijvoorbeeld projecten of opdrachten
opknippen in delen en vaker met
studenten in gesprek over hoe het

lukt planningen te maken en met
succes te studeren. Goede formatieve feedbackmomenten gecombineerd met zelfreflectie kunnen
daarbij zeer waardevol zijn. Er zijn
ook tal van tips te vinden om studenten te ondersteunen om succesvol thuis te studeren, (kijk
eens naar deze link).

Minor van, voor en door studenten bij
Hotel Management School Maastricht
De minor Horizons in Hospitality is een minor van, voor en door studenten van
de Hotelschool. Deze is dit jaar zeer goed gewaardeerd. Vrijwel alle studenten
gaven in hun reflecties aan zeer enthousiast te zijn over de minor en deze zeker aan te raden aan vrienden.
Na de eerste vier weken, waarin de tutorgroepen werkten aan de opbouw van
de ‘body of knowledge’, ging het onderwijs op afstand, net op het moment dat
de projectgroepen van start moesten gaan. Er was een Moodle cursus ingericht met duidelijke structuur rond de 4 opdrachten van de minor. De coördinerende docent begon een vlog. Aan het begin van elke week introduceerde
zij wat er op de agenda zou staan en aan het einde van de week rondde ze af
met een persoonlijke noot en met het uitspreken van waardering en reflectie
op de week. Dit initiatief werd enorm gewaardeerd en bleek inderdaad waardevol voor de binding. Voor de projecten is gewerkt met Mural.co, videopresentaties van prototypes en Bluejeans rooms waar studenten in kleine groepen feedback kregen van andere studenten en docenten.
Het succes van deze online activiteiten werd bepaald door een strakke voorbereiding van studenten op basis van heldere instructies die zowel via voice berichten in de WhatsApp groep, als via Moodle werden gecommuniceerd. Hierbij was de samenwerking met het ‘studenten communicatieteam’ belangrijk,
omdat zij altijd eerst controleerden of de instructies helder waren.
De minor wordt altijd afgerond met een event waarin de projectgroepen hun
eindresultaten presenteren. Dat werd nu een online event. De studenten van
het final event team bouwden zelf een website waarbij ze diverse Bluejeans
Rooms gebruikten waarin gasten lezingen, presentaties en discussies konden
bijwonen. Er werd een online proefpresentatie georganiseerd, waarna alle
groepen nog de mogelijkheid hadden om de puntjes op de i te zetten voor het
online event op 23 april. Het werd een groot succes, voor de studenten, docenten en opdrachtgevers.
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Sociale binding
Het is niet vanzelfsprekend om in
een blended onderwijssetting ook
sociale binding met medestudenten, docenten en de opleiding te
realiseren. Studenten kunnen het
als belemmerend ervaren dat ze
hun studentenleven niet ten volle
kunnen leven, de school is immers
meer dan alleen een plaats om te
leren. Ook het sociale leven van
een student speelt zich er af. Daar
moeten we oog voor hebben door
studenten binnen de 1,5 meter-regel zo veel mogelijk op school de
kans te geven zich te verbinden en
daarnaast de binding te versterken
in online communities.
Daarbij besteden we bijzondere
aandacht aan onze eerstejaars
studenten, die we welkom mogen

heten bij Zuyd. Deze studenten
moeten in bijzondere omstandigheden de overstap maken van
vooropleiding naar vervolgopleiding en hebben wellicht een rugzakje met onderdelen uit hun
vooropleiding die nog afgerond
moeten worden. We kiezen ervoor
om hun onderwijsprogramma in
belangrijke mate op school te laten plaatsvinden met een mix van
leeractiviteiten en activiteiten voor
sociale integratie. Ook zullen we
speciale aandacht geven aan het
introductieprogramma aan het begin van het studiejaar. Ook dit kan
binnen de geldende regelgeving in
blended vorm (voor online kennismakingsactiviteiten zie deze link).
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Niet alleen voor eerstejaars studenten is binding van belang. Alle
studenten heten we binnen de
geldende richtlijnen weer welkom
op school zodat ook zij hun studie
en studentenleven weer vorm
kunnen geven. Aan alle studenten
bieden we bovendien een duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt om met persoonlijke en onderwijs-gerelateerde vragen terecht te kunnen. Onze docenten
zijn alert op de uitdagingen waar
studenten mee te maken krijgen
en gaan met hen in gesprek. Ook
hogerejaars studenten
kunnen een rol krijgen in de begeleiding van studenten uit
eerdere studiejaren.

Digitaal spreekuur bij o.a.
Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie
“Het digitaal inloopspreekuurtje (wekelijks of vaker) waarin
de opleiding een update geeft
en studenten vragen kunnen
stellen vinden zij erg prettig.
Studenten willen dit behouden. Hierbij moet wel rekening
gehouden worden met het
rooster, soms valt het samen
met lesactiviteiten.”
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Virtueel leren en exposeren bij
Communication and Multimedia Design
“Want waar het onderwijs niet zelden nog zoekend is naar functionele
en aantrekkelijke online leer- en onderwijsomgevingen, en waar tegelijkertijd studenten links en rechts uitkijken naar een online plek om
met elkaar te chillen, zijn het studenten en docenten van de opleiding
Communication and Multimedia Design (CMD) van Zuyd Hogeschool
die zelf hun eigen onderwijs-, leer- en sociale omgeving hebben gecreeerd. Niet omdat het ‘moest’, maar omdat men het ‘leuk’ vond en er
‘zin in’ had.
Inmiddels hebben zij samen met andere studenten en docenten deze
ruimte doorontwikkeld tot een virtueel onderwijs- en social hotspot met o.a. een auditorium, werkruimtes en een expositiehal. Zo volgen én geven studenten hier nu workshops, vinden posterpresentaties
en exposities plaats, worden gezamenlijke projecten uitgevoerd en
wordt online onderwijs gegeven. Herbij worden in de expositiehal de
werken van studenten niet alleen geëxposeerd, maar ook beoordeeld.
De zelfgecreëerde online omgeving bevalt zodanig dat ook nieuwe eerstejaars studenten hier ontvangen worden. Ze krijgen zo een impressie
van wat er in de verschillende vakken gedaan wordt. Ook is er een virtuele ‘Meet and Greet’ met huidige eerstejaars- en hogerejaarsstudenten, en vinden er op deze plek individuele gesprekken plaats met de
studiecoaches. Door de extra mogelijkheden die deze online omgeving
biedt, is de proefstudeerdag aangepast en opgewaardeerd met nieuwe
elementen.”
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Toetsen
Toetsen worden ook na 1 september zo veel mogelijk online afgenomen. We kiezen nog steeds niet
voor schriftelijke summatieve toetsen via online proctoring (te fraudegevoelig).

moeten gebruiken om tot een antwoord te komen. Er zijn ook opleidingen die hun studenten vragen
wat zij zelf de eerlijkste en best
passende toetsvorm vinden. Studenten blijken met bijzonder inventieve en goed bruikbare alternatieven te komen. Deze manier
van werken past ook goed bij het
hogergenoemde self-regulated
learning. Daarbij bepalen studenten zelf in welke vorm ze een onderdeel willen afsluiten en welke
beoordelingscriteria daarbij gehanteerd worden. Opleidingen kunnen
aan de studenten daarvoor een
aantal kaders meegeven. Een
voorbeeld is terug te vinden via
deze link.
De examencommissie zal altijd akkoord moeten geven op de ingezette toetsvorm.

Ter vervanging van een schriftelijke toets met surveillance zijn de
afgelopen tijd veel alternatieven
gehanteerd: een schriftelijke opdracht zoals een essay of beroepsproduct, een toepassingsopdracht
a.d.h.v. een casus; een online
mondeling tentamen zoals een redeneergesprek of criteriumgericht
interview. Ook een take-hometentamen is mogelijk. Daarbij zijn
de vragen zo geformuleerd dat de
antwoorden niet direct uit het
boek zijn te halen, maar studenten
eigen inzichten en overwegingen
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Een aantal tips voor
ontwikkelaars op een rij
Op basis van bovenstaande richtlijnen en aandachtspunten een aantal tips
voor de ontwikkeling van blended onderwijs:


Ga uit van een belasting van de gebouwen waarbij de 1.5 meter afstandregel kan worden geborgd. Stem hierover af met eventuele
andere academies op de leslocatie.



Verplaats jezelf in het perspectief van een concrete student die blended
onderwijs volgt en vraag je af hoe je hem of haar kan prikkelen en
activeren om te (blijven) leren.



Maak voor studenten altijd helder wat van hen wordt verwacht in het onderwijs, zowel wat betreft de leerdoelen (wat) als het leerproces (hoe).



Deel studentengroepen waar nodig op in kleinere groepen waarin de (online) interactie gemakkelijker en veilig kan verlopen.



Hanteer in het onderwijs een stimulerende en activerende mix van
diverse (online en beperkt face-to-face) werk- en toetsvormen.



Draag er zorg voor dat momenten van instructie niet langer duren dan
nodig. Vul ze eventueel aan met voorbereidende (zelf)studie en verwerkingsopdrachten.



Besteed als docent ook tijdens onderwijsactiviteiten aandacht aan het
welbevinden van studenten. Draag zorg voor elkaar.



Organiseer voldoende interactie en face-to-face ontmoetingen van
(kleinere groepen van) eerstejaars studenten. Keep it safe!



Reflecteer met studenten op studieplanning, leer- en studeerstrategieën.



Volg de studievoortgang van studenten op en reageer indien nodig alert
en proactief. Besteed zo nodig extra aandacht aan studenten die achterstand van de afgelopen maanden moeten wegwerken.



Evalueer met studenten hoe ze onderwijs en toetsen ervaren en stel bij
waar nodig.



Organiseer een virtuele omgeving en/of evenementen waar studenten en
docenten elkaar zowel academisch als sociaal kunnen ontmoeten



Doe als docent een beroep op ondersteuning en scholing die wordt aangeboden. Deel ervaringen en leer van elkaar.

Last but not least: Draag zorg voor jezelf en elkaar.
16

Onderwijsregelgeving
Minimaal de eerste twee onderwijsperiodes van studiejaar ’20-’21
worden op basis van bovenstaande
uitgangspunten ingevuld. Aanpassingen in de curricula ten aanzien
van werkvormen, toetswijze en –
afname en programmering kan de
vraag oproepen hoe ‘coronaproof’
de huidige OER voor 2020-2021
zal zijn. Daar zullen we flexibel
mee om moeten gaan om maatwerk te kunnen garanderen.

1. De OER wordt opgesteld als
ware 2020-2021 een regulier studiejaar, zonder extra maatregelen.
Alle aanpassingen waar de overheidsmaatregelen om vragen,
worden in een addendum beschreven en apart in procedure gebracht in de medezeggenschap.
2. De OER wordt opgesteld met
verwerking van alle aanpassingen
waar de overheidsmaatregelen om
vragen. De aanpassingen worden
integraal met de OER in procedure
gebracht in de medezeggenschap.

Zuyd heeft de opleidingen twee
opties aangeboden:
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Ondersteuning
Bij het ontwerpen en organiseren
hiervan kan een beroep worden
gedaan op de samenhangende ondersteuning vanuit de verschillende ondersteunende diensten.

De opleidingsteams bouwen de komende tijd aan een blended curriculum voor het studiejaar 20202021, waarbij begeleiding en onderwijs op school voor bepaalde
studenten en groepen studenten
kan worden ingepland. Verschillende opleidingen zullen specifieke
vragen en uitwerkingsissues hebben. Dat vraagt van docenten net als de afgelopen maanden creatief denken om invulling te geven aan blended onderwijs zonder
de beoogde leerdoelen uit het oog
te verliezen.

Aandachtspunt daarbij is dat voor
docenten niet alleen de manier
van lesgeven verandert, maar ook
de omgeving en het samenzijn
met collega’s. Onze opleidingen
geven zelf invulling aan momenten
van digitale en face-to-face ontmoeting van docenten en management.
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