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Voor corona:

Blended

- 4CU

- 2AL: type ‘blending in’ en 

‘zelfgestuurde blend’

Asynchroon

Tijdens corona:

Blended

- 4CU: synchroon digitaal

- 2AL: asynchroon digitaal / op papier

Blended learning



Why?

Inhoudelijke kennis en vaardigheden

How?

Leerstof actief verwerken

Wie heeft het begrepen?

What?

§ Tijdens het lesgeven denkvraag ‘pushen’ via whiteboard.fi

§ Student antwoordt vanop eigen device

§ Lector projecteert en bespreekt enkele antwoorden

Transfer?

Blijver 1: iedereen activeren via whiteboard



Korte demo
Whiteboard.fi



Why? 

Inhoudelijke doelen

Luistervaardigheid

How?

Vakexpertise

Zorg voor afwisseling (‘schermoverload’) / interesse

What?

• Bestaande podcast of maken in Anchor

• Gezamenlijke intro - wandelmoment –nabespreking

• ‘De les duurt 5 km.’ 

Transfer?

Blijver 2: podcastlessen



Podcasttips?



Podcasttips?



Korte 
demo

Anchor



Why?

Ruimtelijk relationeel denken 

Multiperspectiviteit

How?

Zorg voor afwisseling

What?

• Google Earth Kamishibai

• live gidsing vanuit sloppenwijk in Kenia 

(Kibera slum tours)

Transfer?

Blijver 3: live gidsing





Korte demo
Project Google Earth 

Kamishibai



Why?

Leren observeren, theorie versus toepassing

How?

Gebruik voorbeelden, activeer, zorg voor afwisseling

What?

Papieren notitieboekje met uitdagende opdrachten

Ontwerp in Keynote of Canva

Transfer?

Blijver 4: invulboekje







Why?

Vakinhoudelijke vaardigheden / inzichten

How?

Activeer, zorg voor interactie, ondersteun bij een moeilijke 
opdracht

What?

Krachtige ontwerptaak (vb samen e-book maken) 

Begeleiding via wonder.me

Transfer?

Blijver 5: overlegmomenten met wonder.me







Why? 

Actualiteit, wetenschap, ruimtelijk bewustzijn vanuit eigen 
ervaringen uitdiepen

How? 

Activeer voorkennis en schep sfeer

What? 

‘digitale wachtruimte’ in Teams vanaf 15 min voor de les

à voorbereidende denkvraag (voorkennis)

à aandacht trekken (emotie, herkenning)

Transfer?

Blijver 6: motiverende wachtruimtes voor de digitale les 













Why?

Doordacht aan een lesvoorbereiding beginnen

How?

Feedback die vooruit helpt

What?

§ Techniek sketchnoting

§ Elevator pitch

§ Starten of aanpassen

Transfer?

Blijver 7: pitchen via sketchnote









Why?

Inhoudelijke inzichten

How?

Toetsing als leerstrategie

Leer effectief leren

What?

§ Samenvattende infographic / mindmap voor de start

§ Opdracht in Seesaw

§ Student spreekt voice over in

Transfer?

Blijver 8: samenvatting met voice over





Why?

Ontwerptaken (design thinking)

How?

Gestructureerde instructie

Samenwerking

What?

§ FUTE – methodiek 

§ Gebruikte methodieken in Google Jamboard

Blijver 9: Efficiënt en gestructureerd samenwerken in een Jamboard





Why?

Verbondenheid

How?

Interactie en bereikbaarheid

What?

Whatsapp – groepje met ondersteunende boodschappen

Blijver 10: Hoe gaat het (écht)?


