
Methodieken & tools 
voor blended onderwijs
een inventarisatie van de Methodieken en tools die 
onderwijsinstellingen gebruiken bij het inrichten van 
blended onderwijs.

Mentimeter 60%
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Socrative
FeedbackFruits

Shakespeak
PresentersWall

Kahoot
ResponseWare

tools
Meest gebruikte tools naar type
(n=80)

Discussion in ELO
Andere feedback- en samenwerkingstools

FeedbackFruits
Online office (Office 365, Google Docs...)

Blog in ELO
Wiki in ELO
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Toetstool binnen de ELO
Turnitin

Maple TA
PeerWise

44%

28%

21%

8%

Padlet
Mind Mapping

Tricider

38%

31%

8%

Articulate Storyline
Captivate

Xerte

19%

14%

8%

Methodieken
Meest gebruikte Methodes bij het ontwerpen en ontwikkelen van blended onderwijs
(n=84)

Geen specifieke methode 
(gezond verstand)

4C/ID (Van Merriënboer 
& Kirschner)

ADDIE-model 
(Morrison)

Carpe Diem 
(Salmon)

Blended 
Learning Wave 

(Wagenaar) 

Shuffle 
(Saxion)

Integrated 
Course Design 

(Dee Fink)

24%37% 24% 13% 12% 12% 11%

Meer inforMatie Zelf aan de slag met online en blended onderwijs? 
Bekijk het online kennisdossier op www.surf.nl/online-en-blended-onderwijs

“Maak de resultaten 
tastbaar in mooie 
evaluaties, zodat ook 
het faculteitsbestuur, 
onderwijsdirecteuren 
en opleidingsvoorzitters 
op de hoogte zijn van 
wat er gedaan is.”
Anna Benjamins, 
ICT&O-coördinator, 
Universiteit Leiden

“Hou het overzichtelijk, 
stap voor stap, niet 
alles in één keer.” 
Mariëtte Siemons, 
ICTO-adviseur, 
Hogeschool Leiden

“Gebruik de tools die 
docenten in hun onderwijs 
kunnen gebruiken bij 
docentprofessionalisering. 
Zo doen docenten er 
ervaring mee op in de 
 ‘student’-rol en is de 
drempel om het te 
gebruiken in hun eigen 
onderwijs veel kleiner.”
Nathalie de Bruycker, 
Onderwijskundig adviseur, 
Leids Universitair Medisch 
Centrum

deelneMers enquête
“Maak ervaren docenten 
ambassadeur, zodat ze 
anderen kunnen inspireren. 
Dat werkt beter dan het 
van bovenaf opleggen.”
Anoniem

toetstools
90%

Feedback- en 
saMenwerkingstools

89% 

steMtools
95%

brainstorMtools
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authoringtools
56%
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hbo

52%

Management
Docenten

26
47

Ondersteuners

4

blended learning algeMeen

Individuele docenten 75%

74%

68%

54%

45%

32%

31%

Onderwijskundigen
Docententeams

(Onderwijs)adviseurs
Videospecialisten

(E-)learning developers
Instructional designers

Studentassistenten 29%

14%Mediatheekmedewerkers

Mensen die zich bezighouden Met blended onderwijs

verwachting

van de deelnemers 
vond de resultaten 
van blended learning 
zoals verwacht of 
beter dan verwacht.

81% Vernieuwde onderwijsvisie

Personalisering

Verhogen motivatie docenten

Tijdsbesparing

arguMenten iMpleMentatie blended onderwijs

Kostenbesparing

Tijd beschikbaar stellen
Middelen

Visie/planvorming

rol ManageMent

87% 44%73%

Verhogen motivatie studenten

Activering studenten

Profilering

Verhogen leerrendement

(n=90)

(n=84)

(n=91)

tips
van de experts Bied ruimte om te experimenteren 

Evalueer

Tijd; neem de tijd/het kost tijd
Zet onderwijstools in bij docentprofessionalisering

Zet ambassadeurs in

Hanteer een onderwijskundige grondslag voor inzet van digitale tools

“Experimenteer en kijk wat 
werkt en wat niet werkt.” 
Sharon Klinkenberg, docent,
Universiteit van Amsterdam

respondenten naar functie
(n=91 / Respondenten bekleden meerdere functies)

respondenten naar sector
(n=71)

 4.0 Internationaal Deze enquête is in november 2017 via de SIG Blended learning en SURF uitgezet bij experts in het mbo, hbo en wo.
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