


Programma 

Leeractiviteiten ontwerpen 

• Oriëntatie 

• Blended learning: een kwestie van kiezen 

• Learning design v2.0 

• Extra voorbeelden 



Reacties oriënterende stelling 

Een moderne docent moet 
vooral een goede designer zijn 
Een moderne docent moet 
vooral een goede designer zijn 
Een moderne docent moet                                  
vooral een goede designer zijn ook 

Meeste mensen waren het hiermee eens



Designer van leeractiviteiten 
• ‘Volgens mij moet iedere docent sowieso over de 

eigenschappen beschikken om leerarrangementen te creëren 
die zijn afgestemd op leerdoelen, de doelgroep en de 
leeromgeving. Dit is de basis van onderwijskunde.’ (Marita O.) 

• ‘De huidige generaties leren nu eenmaal anders dan de 
vorige. Een moderne docent realliseert zich dat en stemt zijn 
leerarrangementen daar op af. ICT kan een belangrijk middel 
zijn, maar moet natuurlijk nooit een doel op zich worden.’ 
(Carlo van S.) 

 



• ‘Een moderne docent is daarnaast iemand die kan omgaan 
met jongeren, ze kan aanvoelen, betrokken is en flexibel de 
lessen kan afstemmen op de lerenden in de groep.’ 
(Johannetta G.) 

• ‘Het ontwerpen en kiezen van de juiste leeractiviteiten en 
zorgen dat ‘de puzzel klopt’, daar gaat het om. […] hele 
menselijke eigenschappen: hun vermogen om op een 
specifiek moment het talent van een specifiek kind te zien 
(soms tegen de toetsuitslagen in), of hun vermogen om hun 
bezieling voor een onderwerp over te brengen.’ (Janneke H.) 
 

 

Designer van leeractiviteiten 



• ‘Een docent moet de juiste afwegingen kunnen maken. Dit 
doet hij in samenwerking met de lerenden, met collega's en 
met onderwijskundigen.’ (Marielle V.) 

• ‘én-én: de docent in de (traditionele) rollen van 
kennisoverdrager en motivator, én de docent in de rol van 
designer/arrangeur’ (Linda B.) 

• ‘De docent is verantwoordelijk voor een inspirerende, 
motiverende en efficiente leerprocessen en leerresultaten en 
kiest de passende media en lesstrategie en heeft invloed op 
de rol van de student.’ (Yvonne B.) 

Designer van leeractiviteiten 



• ‘Uiteraard moet een moderne docent een goed onderscheid 
kunnen maken wat hij in contact en wat hij op afstand kan 
aanbieden.’ (Katrien B.) 

• ‘De leraar is primair een motivator, communicator, evaluator, 
adaptor en coach.’ (Wilko D.) 

• ‘Voor mij staat nog steeds voorop dat je als docent vooral 
vakinhoudelijk goed moet zijn. Alleen wanneer aan die 
basisvoorwaarde is voldaan, ben je in staat om ook een goede 
designer te zijn.’ (Mandy de B.) 
 

Designer van leeractiviteiten 



JISC (2009) 



Leeractiviteit zit in de kern van een geheel. Waarbij de leeromgeving, leeropbrengsten, andere mensen als docenten en de leerlingen een rol speelt. Het is hierbij belangrijk hoeveeel leerlingen er zijn (8,20, 50, 100) welke les activiteit je aanbied.

Hoe wordt een leeractiviteit bedacht:
1. Wat voor een curriculum wil je aanbieden
2. Dan ga ga je de cursus bedenken
3. Dan ga je kijken naar het tentame wat je wil maken en leerdoelen
4. Dan ga je er leeractiviteiten bij bedenken en in hoeveel sessies je dit wilt/moet bereiken

Opmerking deelnemer: Lerarenopleidingen moeten meer aandacht hebben voor de docent als desigher.





Blended Learning  
- een kwestie van kiezen 

Afwegingen 



(Watson, J., 2008, p.6) 

Verschillende  “vormen” van blended learning. Afhankelijk van de doelgroep en mogelijkheden. 



Welke aandachtspunten zijn er met het maken van de keuze van de vorm vanBlended Learning







E-learning door kennis te verwerven

e-learning door te discussieren

e-learning door  samen te werken



waar ligt je focus







tegenwoordig meer youtube















tussentijdse vragen…

Interessant vond ik om te horen dat het aan te bevelen is om de verschillende rollen als trainer, tutor en moderator te splitsen binnen een organisatie. Hierdoor wordt het niet duurder, bijv. als je starters mentor laat zijn. Voordeel vind ik dat je starters dan ook een kans kunt geven….



Learning design (LD) v2.0 

Learning Desing 1: Educational Modelling  Luangisch. D.m.v. stappen (introtoets, verwijst je naar stap 3, etc.). Grafische boom die als je op de knop drukt jouw online curriculum weergeeft.

Er werd vooraf gekeken en bepaald wat goed was. Bij Learning design 2 wordt er op het moment zelf gekeken.







Conceptualise 

Communicate Capture Consider Collaborate 

Combine 

Consolidate 

The 7Cs of LD Vision 

Activities 

Synthesis 

Implementation 

http://www.slideshare.net/GrainneConole/7-cs-update 

Bij elk blauw blokje maak je keuzes. Bijv. bij Capture: de keuze moeten we het zelf ontwikkelen of is er al genoeg lesmateriaal waar we ergens anders vandaan kunnen halen.



Conceptualise 

• Vision for the course, 
including: 
– Why, who and what you want to 

design 

– The key principles and 
pedagogical approaches 

– The nature of the learners 

Conceptualise 

Course Features 

Personas 

http://www.slideshare.net/GrainneConole/7-cs-update 

Waarom, voor wie en wat  ontwikkelen

Op welke onderwijskundige methodiek gebasseerd

Aan welk profiel voldoen de studenten. Bedoeling is dat er in een sjabloon 4/5 types studenten beschreven worden. Afhankelijk daarvan wordt besloten wie en hoeveel types er bediend gaan worden



Capture 

• Finding and creating interactive 
materials 
– Undertaking a resource audit of 

existing OER 

– Planning for creation of additional 
multimedia such as interactive 
materials, podcasts and videos 

– Mechanism  for enabling learners 
to create their own content 

Capture 

Resource Audit 

Learner Generate Content 

http://www.slideshare.net/GrainneConole/7-cs-update 

Wat is er? eerst zoeken. Zelf maken of studenten zelf maken



Communicate 

• Designing activities that foster 
communication, such as: 
– Looking at the affordances of 

the use of different tools to 
promote communication 

– Designing for effective online 
moderating 

Communicate 

Affordances 

E-moderating 

http://www.slideshare.net/GrainneConole/7-cs-update 

Waar is een bepaald Medium goed in



Collaborate 

• Designing activities that foster 
collaboration, such as: 
– Looking at the affordances of 

the use of different tools to 
promote collaboration 

– Using CSCL (collaborative) 
Pedagogical Patterns such as 
JIGSAW, Pyramid, etc.  

Collaborate 

Affordances 

CSCL Ped. Patterns 

http://www.slideshare.net/GrainneConole/7-cs-update 

Hoe tools voor samenwerkend leren bepalen



Consider 

• Designing activities that foster  
reflection 

• Mapping Learning Outcomes (LOs) 
to assessment 

• Designing assessment activities, 
including 
– Diagnostic, formative, summative 

assessment and peer assessment  

Consider 

Los / Assessment 

Assessment / Ped. Patterns 

http://www.slideshare.net/GrainneConole/7-cs-update 

Nadenken over activiteiten die reflectie aanmoedigen en hoe je gaat toetsen of de leerlingen de leerdoelen hebben behaald.



Combine 

• Combining the learning activities 
into the following: 
– Course View which provides a holistic 

overview of the nature of the course 
– Activity profile showing the amount of 

time learners are spending on 
different types of activities 

– Storyboard: a temporal sequence of 
activities mapped to resources and 
tools 

– Learning pathway: a temporal 
sequence of the learning designs 

Combine 

Course View 

Activity Profile 

Storyboard 

Learning Pathway 

http://www.slideshare.net/GrainneConole/7-cs-update 

Hierna moet je de voorgaande punten combineren. Deze methode wordt vooral gebruikt voor curriculum ontwikkeling



Consolidate 

• Putting the completed design into 
practice 
– Implementation: in the classroom, 

through a VLE or using a specialised 
Learning Design tool 

– Evaluation of the effectiveness of the 
design 

– Refinement based on the evaluation 
findings 

– Sharing with peers through social 
media and specialised sites like 
Cloudworks 

Combine 

Implementation 

evaluation 

Refinement 

Sharing 

http://www.slideshare.net/GrainneConole/7-cs-update 

Als alles is uitgedacht moet je het nog gaan bouwen…



Sept 2012 cc: by-nc-sa 

Teachers as an innovative 
professional learning community 
• Reconceptualising teaching as ‘a design science’ 

• Teachers building on the designs of others 

• Articulating their pedagogy 

• Adopting, adapting, testing, improving learning designs 

• Co-creating and sharing learning designs 

Æ A computational representation of pedagogic design 
Laurillard (2012) http://www.slideshare.net/CdeLondon/cde-ride-dl 

Boodschap: Als je een concept hebt als docent, ontwikkelaar, onderwijskundige deel dit dan met elkaar!







Extra voorbeelden 



http://www.slideshare.net/heloukee/arg-presentation-pelecon-2012 



http://www.slideshare.net/heloukee/arg-presentation-pelecon-2012 



http://www.slideshare.net/heloukee/arg-presentation-pelecon-2012 



http://www.slideshare.net/corinnew/reenvisioning-modern-pedagogy-educators-as-curators-11879841 



http://www.slideshare.net/corinnew/reenvisioning-modern-pedagogy-educators-as-curators-11879841 
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