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Over project T4T 
T4T - Tools4Teaching in Digital Education 
Settings project richt zich op het 
ondersteunen van volwassen opvoeders en 
aanbieders van formele, niet-formele en 
informele opleidingen om effectief over te 
stappen op digitaal onderwijs en om 
hetzelfde niveau van interactie en 
'menselijke' ervaring te bieden aan lerenden, 
zoals in de fysieke omgeving. De algemene 
doelstelling is het versterken van de capaciteit 
van opleiders van volwassenen en 
opleidingsprofessionals om een effectieve 
groepsdynamiek op te bouwen en in stand te 
houden in digitale onderwijsomgevingen, 
zodat zij hun online leerlingen beter kunnen 
betrekken.Vertaald met



Module doelstellingen

❖ docenten te voorzien van kennis, begrip, 
concepten en modellen van 
leeromgevingen, hun essentie, 
typologieën en toepassing;

❖ om docenten in staat te stellen de voor- 
en nadelen, ins en outs van blended 
learning, hybride en persoonlijke 
leermodellen duidelijk te onderscheiden 
en te analyseren;

❖ om docenten uit te rusten met 
onderwijsstrategieën voor verschillende 
onderwijscontexten, rekening houdend 
met empirisch onderbouwde informatie 
over leeromgevingen en hun specifieke 
kenmerken;

❖ om docenten te ondersteunen bij het 
creëren van een leeromgeving die op 
maat is gemaakt, veilig en het meest 
effectief is in de gegeven 
leer-/onderwijscontext



Module-uitkomsten (1)

Na het doorlopen van de module zullen volwassen opvoeders:

Aan het einde van de module hebben de opvoeders kennis, begrip, concepten en modellen van 
leeromgevingen, en ekennis van hun essentie, typologieën en toepassing;

Aan het einde van de module zullen de opvoeders worden uitgerust met onderwijsstrategieën voor 
verschillende onderwijscontexten, rekening houdend met empirisch onderbouwde informatie over 
leeromgevingen en hun specifieke kenmerken;

Aan het einde van de module zijn de docenten in staat om voor- en nadelen, in's en out's van 
blended learning, hybride en persoonlijke leermodellen duidelijk te onderscheiden en te analyseren;

Aan het einde van de module zijn de docenten in staat om een leeromgeving te creëren die op maat 
is gemaakt, veilig en het meest effectief is in de gegeven leer-/onderwijscontext



Module-uitkomsten (2)

Na het doorlopen van de module zullen volwassen opvoeders:

Aan het einde van de module zullen de docenten in staat zijn om een netwerk op te bouwen van 
onderwijsprofessionals en aanbieders van opleidingen op het gebied van formeel, niet-formeel en 
informeel onderwijs, die weten hoe ze kunnen zorgen voor hetzelfde niveau van interactie en 
betrokkenheid van leerlingen bij online leeromgeving, maar ook in de fysieke.

De module zal de bevordering van sectoroverschrijdende en transnationale samenwerking tussen 
partnerlanden en actieve uitwisseling van ervaringen en geleerde lessen tussen onderwijsaanbieders 
op formeel, niet-formeel en informeel gebied mogelijk maken.

Aan het einde van de module zullen de docenten bekwaam worden in de specifieke 
kenmerken van het bouwen en onderhouden van effectieve online groepsdynamiek en 
het waarborgen van een hoog niveau van de leerderservaring in digitale klaslokalen door 
het kunnen ontwikkelen van richtlijnen en de bronnenbibliotheek over het onderwerp.



Onderwerp 1: Essentie 
van leeromgevingen en 
krachtige 
leeromgevingen



What is een 
leeromgeving?

● “een leeromgeving bestaat uit de fysieke en digitale omgeving 
waarin lerenden hun activiteiten uitvoeren, inclusief alle 
tools, documenten en andere artefacten die in die omgeving 
te vinden zijn. Naast de fysieke en digitale setting omvat het 
ook de sociaal-culturele setting voor dergelijke activiteiten.” 
(Goodyear, 2001) 
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Functies van leeromgevingen

LAAT ONS DE SAMENWERKING 
BEGRIJPEN VAN ALLE MAATREGELEN, 

MATERIALEN EN VORMEN VAN 
BEGELEIDING DIE BEDOELD ZIJN OM 

HET LEREN VAN MENSEN TE 
VERGEMAKKELIJKEN;

KAN BETREKKING 
HEBBEN OP HET 

MICRO-NIVEAU: EEN 
CONCRETE SITUATIE 

HIER EN NU.

ZE KUNNEN OOK 
BETREKKING HEBBEN 

OP HET 
MESO-NIVEAU: DE 

GROTERE DELEN EN 
DE COMBINATIE VAN 

CONCRETE 
SITUATIES.



Krachtige leeromgeving



Onderwerp 2: Soorten 
leeromgevingen



Types

Traditioneel en virtueel

Face-to-face, online en hybride

Student- of leerlinggericht; kennisgericht; beoordelingsgericht; en 
gemeenschapsgericht



Face to face/fysiek leren –
  een poging om te definiëren

Face-to-face leren is traditioneel leren dat in persoon 
plaatsvindt. Dit betekent dat opdrachten, discussies en 

activiteiten plaatsvinden in de klas onder leiding van 
een instructeur.
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Bijzonderheden online omgeving

LEREN KAN ASYNCHROON VOORKOMEN. 
ASYNCHROON BETEKENT DAT STUDENTEN TE 

ALLEN TIJDE KUNNEN INLOGGEN IN DE ONLINE 
LESRUIMTE, ONGEACHT OF ANDERE STUDENTEN 

OF DE LERAAR ZIJN AANGEMELD.

STUDENTEN WERKEN IN HUN EIGEN RITME OP 
BASIS VAN DE DATUM VAN DE LERAAR. DIT LAAT DE 
ONAFHANKELIJKHEID VAN DE STUDENTEN TOE EN 

VERSTERKT DE VERANTWOORDELIJKHEID 
DOORDAT DE STUDENT ZELF BEPAALT WANNEER 

HET WERK AF TE RONDEN EN,

STUDENTEN KUNNEN DE LERAAR BEREIKEN (MEESTAL VIA 
E-MAIL OF TELEFOON) ALS ZE HULP NODIG HEBBEN. LERAREN 
ZIJN TOEGANKELIJK OM VRAGEN TE BEANTWOORDEN EN TE 
ANTWOORDEN OP DE ZORGEN VAN DE STUDENTEN. ER KAN 

ECHTER EEN VERTRAGING IN DE REACTIETIJD ZIJN, 
AFHANKELIJK VAN WANNEER DE LERAAR IS AANGEMELD OP 

HET PLATFORM.



Hybride omgevingsspecificaties

Structuur

Flexibele educatieve samenwerking 

Zelfstudie

Tweerichtingsfeedback

Zelfsturing



Onderwerp 3: Online 
leeromgevingen 
- een diepe duik



Soorten online leeromgevingen

E-Learning, online leren en 
virtuele leeromgeving

Formele & informele 
leeromgeving

Persoonlijke & sociale 
leeromgeving



Onderwerp 4: Fysieke 
leeromgeving en 
blended learning



Fysieke leeromgeving

Het concept van de fysieke leeromgeving met betrekking tot fysieke structuren heeft 
betrekking op ruimtes, apparatuur en hulpmiddelen binnen de school. Lehtinen (1997, p. 

21) suggereert dat het concept is geëvolueerd naar een nog complexere structuur die 
lesmateriaal, informatiebronnen en evenementen buiten de school omvat, waar leerlingen 

zowel direct als virtueel aan het leerproces kunnen deelnemen.
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Gemengd leren
Een benadering van leren die face-to-face en online 
leerervaringen combineert. Idealiter zal elk (zowel online als 
offline) de ander aanvullen door zijn specifieke kracht te 
gebruiken.

Het combineert face-to-face met op ICT gebaseerde 
vormen van onderwijs.

Mogelijkheid op betere aansluiting aan de behoefte van de 
student en maakt tijd- en plaatsonafhankelijk leren 
mogelijk.

Het heeft wel gevolgen voor instellingen; het vereist visie, 
herontwerp van het onderwijs en goede ondersteuning 
van docenten.



Hybride leren

● Hybride leren is een lesmethode waarbij docenten tegelijkertijd 
persoonlijke en externe studenten instrueren. In hybride 
leermodellen kunnen asynchrone lesmethoden worden 
gebruikt als aanvulling op synchrone, face-to-face instructie.
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Praktische oefening (1) 
Er is de volgende situatie: je bent aangesteld om trainer te worden van een groep van 20 
cursisten/leerlingen. De helft van de groep moet de opleiding persoonlijk kunnen volgen, de 
andere helft alleen op afstand. De duur van de opleiding is 24 opleidingsuren. Nu moet u de 
volgende beslissingen nemen:

Welk(e) communicatiekanaal(en) gaat u gebruiken?

Hoe gaat u de interactie mogelijk maken met zowel de cursisten in persoon als de cursisten 

online?

Op welke manier gaat u een leerstroom creëren? Waarom?

Met welke voordelen/nadelen van blended en hybride leren moet u rekening houden? 

Waarom?



Practical exercise (2)

Als u flipped classroom als strategie zou gebruiken, hoe gaat u dat dan doen? Waarom?

Op welke manier gaat u uw fysieke leeromgeving inrichten?

Welke rollen zult u als docent innemen in de verschillende contexten (met de cursisten 

persoonlijk en met degenen op afstand)? Waarom?

Hoe ga je een krachtige leeromgeving creëren? Waarom denk je dat dit een effectieve strategie 

kan zijn?

Zal de leeromgeving die u creëert een leeromgeving zijn waarin de leerling centraal staat, waarin 

de kennis centraal staat, waarin de beoordeling centraal staat of waarin de gemeenschap 

centraal staat? Waarom?
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