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Inleiding

Truus De Wilde (Freie Universität Berlin)

Je hebt beslist om voor je colleges Nederlands op B2-niveau met deze cursus te werken?
Je denkt eraan om een aantal van onze modules te gebruiken met je groep studenten?
Je wil wel eens weten wat deze MOOC is, en wat je ermee kunt doen? In deze inleiding
zetten we een en ander op een rijtje, zodat je kunt inschatten wat je in deze MOOC te
wachten staat (en wat niet), zodat je meer te weten komt over het opzet en hoe wij dat
voor onze MOOC in de praktijk zien. Zo kun je kennismaken met onze manier om een
lessenreeks volledig contactloos vorm te geven en ook met onze visie op taalvariatie.

Opzet
Een MOOC is een massive open online course, dat wil zeggen dat er veel mensen aan
kunnen deelnemen op verschillende tijdstippen (asynchroon); de cursus is gratis en
online. De MOOC ondersteunt de taalverwerving Nederlands bij vergevorderde
studenten Nederlands (B2-C1), en is in de eerste plaats gedacht voor studenten die
niet in Nederland of België wonen. Centraal in de MOOC staan videocolleges van de
Universiteit van Nederland en Vlaanderen: dat zijn presentaties van academici die
een kwartier praten over (een aspect van) hun onderzoek voor een geïnteresseerd
lekenpubliek. Door met deze colleges aan de slag te gaan, kan deze cursus een lacune
vullen: er is een gebrek aan betaalbaar, actueel materiaal waarmee je op dit niveau in
het buitenland Nederlands digitaal en interactief kunt leren. Bovendien is de MOOC erg
gebruiksvriendelijk voor de docenten: naast het online materiaal staan er ook
lessuggesties ter beschikking.

De MOOC werd in 2020 ontwikkeld binnen een projectfinanciering van de Taalunie
door een internationaal team van ervaren docenten in nauwe samenwerking met een
team van evaluatoren uit de internationale neerlandistiek. Eén bijeenkomst van het
team werd mogelijk gemaakt met middelen uit Erasmus+. Een lijst van medewerkers
vind je op het einde van dit document. Voor constructieve kritiek en feedback staan we
steeds open.

De MOOC wordt gehost aan de Masarykova univerzita in Brno. De ondersteunende
software staat in het Engels en Tsjechisch ter beschikking. Om toegang te krijgen,
registreer je je eenmalig op deze site, ook je studenten maken een account aan. Dit
account vervalt niet en kan dus verschillende semesters gebruikt worden.

De verschillende ‘hoofdstukken’ in onze MOOC zijn de units of modules. Er zijn 12
modules met 12 thema’s, de volgorde die wij voorstellen is niet bindend. Dat wil
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zeggen dat je losse modules kunt uitkiezen en met je studenten behandelen, of dat je
een heel semester (of zelfs een jaar) kunt vullen met onze MOOC. Het is bijvoorbeeld
goed mogelijk om een heel semester lang telkens één module per week te behandelen.
Nadat de studenten de online-elementen van de MOOC doorlopen hebben, kun je
tijdens één tot twee contactmomenten rond het videocollege verderwerken. Daarvoor
kun je gebruikmaken van de lessuggesties die we voorbereid hebben. Het maken van
alle online-oefeningen (inclusief één keer bekijken van de video) zal één tot twee uur per
module in beslag nemen (afhankelijk van de module, het niveau van de student, etc.), de
lessuggesties bieden ook stof voor verschillende contactmomenten.

Een van de basisideeën achter deze cursus is het concept van ‘blended learning’ en de
‘flipped classroom’. Je vindt daarom meer over dit begrippenpaar verderop in deze
inleiding. Bij ‘blended learning’ worden online elementen gecombineerd met
contactmomenten in de klassen. De ‘flipped classroom’ is een mogelijkheid om ‘blended
learning’ vorm te geven. Anders dan de klassieke benadering, waarin tijdens de
contactmomenten samen een tekst gelezen wordt of een film bekeken wordt, ga je bij
een ‘flipped classroom’ precies omgekeerd te werk.

In het geval van deze MOOC is het dus de bedoeling dat de studenten telkens een
module bekijken vóór het contactmoment. Ze maken in hun eigen tempo de
opdrachten die in de MOOC staan, en semantiseren op die manier al een eerste keer de
nieuwe woorden, gaan in op grammaticale onderwerpen en worden aangezet om over
het thema van het college na te denken. Het contactmoment zelf kan dan fysiek (in de
klas) of online (bijvoorbeeld via een videoplatform) plaatsvinden, maar is in ieder geval
synchroon. De lengte van het college hangt van de lokale docent en/of de context af.
Idealiter gaan de cursisten in het college op een actieve en interactieve manier aan de
slag met de kennis die ze in de module hebben opgedaan, met een focus op de
productieve vaardigheden. De woordenschat uit de module wordt geconsolideerd, en er
zijn schrijf- en spreekvaardigheidsoefeningen. Daarvoor vind je in de lessuggesties
voorstellen en kant-en-klare oefeningen, en tips om verschillende digitale platforms en
tools in te zetten (padlet, quizlet, wonder, wiki enzovoort). De lessuggesties zijn
uiteraard geen must, en veel thema’s zijn zo interessant dat er regelmatig een groot
klasgesprek ontstaat, waarbij weinig sturing nodig is. We bieden een breed palet aan
oefeningen en opdrachten aan, zodat jij als docent een keuze kunt maken op basis van
onder meer niveau, voorkeuren, doelgroep en tijd. Daarom zijn de lessuggesties, als
bewerkbaar document te vinden op het leermiddelenplatform Mijn NVT van de
Taalunie, ook echt als suggesties te begrijpen, en vind je alle opdrachten in een
bewerkbaar document.

3

https://docs.google.com/document/d/1SMVG58ZWz642W0ssu3F1WtHPC6rGIaXNJGBykbF0qS0/edit#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/1SMVG58ZWz642W0ssu3F1WtHPC6rGIaXNJGBykbF0qS0/edit#heading=h.lnxbz9
https://mijnnvt.taalunie.org/page/lesson/608b35306cc0414b851925ef


Nederlands voor gevorderde anderstaligen > Docentenhandleiding

Hoe ziet huiswerk er dan uit, in zo’n geflipte setting? Afhankelijk van de tijd en het
aantal ECTS, kan je ook extra huiswerktaken voorzien die aansluiten bij het thema. Op
die manier wordt je college als het ware geflankeerd door een voor- en een nabereiding
rond één thema. Denk eraan dat die taken in deze specifieke setting niet alleen na het
college gepland kunnen worden, maar ook ervoor.

Uiteraard is het ook mogelijk om alleen de online modules te volgen, bijvoorbeeld ter
aanvulling op colleges waar heel andere vaardigheden getraind (moeten) worden. De
studenten krijgen dan de opdracht om zelfstandig en zonder verdere begeleiding te
werken. De nadruk komt daardoor op luistervaardigheid, woordenschatuitbreiding en
op metakennis over taalvariatie te liggen.

Hoe je de (deelname aan) de cursus evalueert, is afhankelijk van de setting waarin jij
actief bent en de verplichtingen die daarmee gepaard gaan, maar ook van wat je wil
bereiken met de evaluatie. Er zijn verschillende mogelijkheden, gaande van een
summatieve toets (zoals een klassiek woordenschatexamen op het einde van de cursus)
tot een formatief traject (bijvoorbeeld een portfolio). Omdat de mogelijkheden zo
uiteenlopen, hebben we daarvoor geen concrete suggesties (of voorbeeldexamens)
gemaakt.

Opbouw
Elke module heeft dezelfde opbouw, dat wil zeggen dat we ervoor gekozen hebben een
zich steeds herhalende vijfdeling te maken. Ook binnen elk onderdeel zijn er elementen
die herhaald worden. Hoe dat er precies uitziet, en waarom we daarvoor opteren,
leggen we hier uit.

Elke module opent met een onderdeel Vooraf, waarin telkens de categorieën
Voorstellen, Voorspellen en Sleutelwoorden voorkomen. De bedoeling is dat je de
voorkennis activeert, de nieuwsgierigheid aanscherpt en op die manier het actieve
luisteren voorbereidt. Bovendien zorgen de sleutelwoorden ervoor dat eventuele
niveauverschillen in woordenschatkennis opgevangen kunnen worden. De titel van elke
module is de titel die de Universiteit van Nederland en Vlaanderen eraan gegeven heeft.
Deze titels zijn steeds in een vraag geformuleerd, aantrekkelijk op het informele af, en
vaak wat provocerend.  Ook dat wordt vaak in het onderdeel Vooraf gethematiseerd.

In het onderdeel Luisteren, dat daarop volgt, wordt het videocollege op telkens andere
manieren bekeken en beluisterd. Waar er in de ene module geopteerd wordt voor
globaal luisteren naar langere fragmenten, wordt de presentatie in een andere module
in kortere fragmenten gepresenteerd. De oefeningen die in het onderdeel Luisteren op
de luisterfragmenten volgen, gaan de ene keer dus eerder in op de grote lijn, terwijl ze
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een andere keer meer op details inzoomen. De afwisseling moet ervoor zorgen dat er
geen verveling optreedt. De mogelijkheid om op een andere manier te luisteren, wordt
steeds geboden. Wie dus liever eerst het hele college bekijkt, en dan pas op de vragen
en oefeningen in het onderdeel Luisteren ingaat, kan dat doen.

De woorden die bij het thema horen, komen aan bod in het onderdeel Woordenschat.
Daar wordt geoefend, verbreed en verdiept. Niet enkel de woorden die in het
videocollege voorkwamen, maar ook synoniemen en antoniemen, vaste verbindingen
en uitdrukkingen die aansluiten bij het thema worden geïntroduceerd, uitgelegd, in een
semantisch web geplaatst en ingeoefend. Op die manier worden bekende thema’s
verdiept (aardrijkskundige namen), uitgebreid (wiskundige termen) en herhaald
(jaartallen). Vaak betrekken we daar ook andere bronnen bij (blogs, boeken, films) en
nodigen we de studenten zo uit om zich verder te verdiepen.

De manier waarop de spreker spreekt, de presentatie structureert en het publiek
betrekt, staat centraal in het onderdeel Taal in gebruik. Nu eens komen stopwoordjes
aan de beurt, dan weer kantoorjargon, vrouwelijke beroepsnamen of het verschil in
gebruik tussen ‘doen’ en ‘laten’. We hebben in het bijzonder ook veel aandacht voor taal
en variatie, daarover meer in de volgende paragraaf. Taal in gebruik is het onderdeel
waarin elke module wellicht het meest afwijkt van het reguliere vreemdetaalonderwijs.
Er worden thema’s aangesproken en verdiept die taalwetenschappelijk van aard zijn
en/of iets minder centraal zijn voor een goede taalbeheersing. Je kunt er daarom op
twee totaal verschillende manieren mee omgaan: misschien gaat dit voor jouw
studenten te ver, en dan kun je dit onderdeel als facultatief vlaggen. Of je kunt het net
omarmen, omdat je zoiets nergens anders vindt. De modulaire structuur van deze
MOOC zorgt er ook voor dat je per module kunt beslissen of je Taal in gebruik facultatief
of verplicht maakt. Ook daar is dus een mogelijkheid ingebouwd om een te repetitief
karakter van de MOOC-reeks te voorkomen.

De afsluiter van elke module is het onderdeel Meer, met de vaste categorieën Video
(waarin de volledige video met ondertitels te vinden is) en (minstens) twee categorieën
Lezen en Luisteren, met tips om zich in het thema, de woordenschat of de talige
aspecten die aan bod kwamen te verdiepen.

In het studiemateriaal vinden de docenten naast de lessuggesties ook woordenlijsten.
Daarin staat een selectie van 20 tot 50 woorden uit het videocollege die we op basis van
hun frequentie en de input van de studenten tijdens de testfase selecteerden. Er staat
telkens de relevante grammaticale informatie bij en een illustratieve voorbeeldzin. Ook
voor deze lijsten geldt dat de docenten ze naar eigen inzicht kunnen aanpassen aan de
lokale omstandigheden.
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Medewerkers
De MOOC werd gemaakt door een heel team dat nauw samenwerkte. Esther Ham
(Indiana University in Bloomington), Sofie Royeaerd (Masarykova univerzita in Brno),
Christine Sas (University College of London) en Truus De Wilde (Freie Universität
Berlin) namen elk drie modules voor hun rekening. Dat zorgt uiteraard voor enige
variatie in het materiaal (in de modules, ook in de woordenlijsten en de lessuggesties),
omdat we naast de afspraken in het team ook op basis van eigen inzichten en lokale
geplogenheden hebben gewerkt. Die differentiatie is een van de grote troeven van de
MOOC: we denken dat we op die manier elke docent en elke student, met eigen
voorkeuren en les- en leerstijlen kunnen bedienen.

De eerste versie van de MOOC werd uitgetest en geëvalueerd aan verschillende
Europese universiteiten. De projectcoördinatie lag in de handen van Sofie Royeaerd, de
opvolging bij de Taalunie gebeurde door Ingrid Degraeve.
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Taal & variatie

Truus De Wilde (Freie Universität Berlin)

In deze MOOC werken we met een schat aan authentiek materiaal van de Universiteit
van Nederland en Vlaanderen. Academici uit verschillende disciplines leggen aan een
geïnteresseerd lekenpubliek uit wat het onderwerp van hun onderzoek is. En zo
uiteenlopend als de besproken thema’s zijn, zo verschillend is ook de
wetenschapscommunicatie. De ene spreker heeft een tekst (bijna) uit het hoofd geleerd
waardoor de gesproken tekst tegelijk ook veel kenmerken van een geschreven tekst
heeft (zoals bijvoorbeeld in de structuur van de zin). De andere speelt in het
videocollege verschillende rolletjes, die ook talig van elkaar verschillen. Bij de ene is
haar herkomst duidelijk te horen in de uitspraak van de klanken, bij de andere is de
woordkeuze opvallend. Het doel van de ontwikkelaars van deze MOOC was om de
aandacht van de taalleerders te trekken op die rijkdom aan variatie in al haar
authenticiteit, daarover meer informatie te geven en de vormvariatie te verklaren, om
zo tot een kritische evaluatie te komen. Hoe gaat dat concreet in z’n werk?

Basisprincipes
In de vreemdetaallessen op dit niveau wordt onvermijdelijk ook over taal en taalvariatie,
standaardtalen en taalverandering gesproken. Dat is niet altijd evident, de docenten
hebben niet allemaal een taalwetenschappelijke achtergrond of de mogelijkheid die
kennis en vaardigheden nog bij te schaven. Met de volgende basisprincipes in het
achterhoofd kan elke docent op een wetenschappelijk gefundeerde manier over variatie
in taal spreken: geïnformeerd, gereflecteerd, geïntegreerd en gedifferentieerd. De
eerste twee betreffen de inhoudelijke kant, de twee laatste de didactische kant.

Geïnformeerd & gereflecteerd: In de MOOC worden ook de studenten aangespoord
om kennis die ze over taal verzameld hebben, te verbreden en verdiepen en tegelijk ook
te reflecteren. Het is belangrijk om deze kennisverzameling als een proces te begrijpen,
en zogenaamde zekerheden steeds opnieuw in vraag te stellen - ook als docent. Deze
houding geldt niet alleen als het gaat om taal en variatie maar lijkt ons ook optimaal als
het bijvoorbeeld gaat om het gebruiken van vrouwelijke beroepsnamen. In de MOOC
geven we geen instructies over wat moet, maar we tonen wat in het Nederlands kan en
we vergelijken met de situatie in andere talen en taalgebieden.

Voor de toepassing in de vreemdetaalles geldt dan ten eerste om geïntegreerd te
werken. Ook dat lukt met deze MOOC: kennis en reflectie over taalvariatie komen niet
één keer uit het niets aan bod, maar zijn verweven met andere inhouden. Taalvariatie
kun je namelijk niet isoleren en één keertje bespreken: variatie is een inherent kenmerk
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van taal en is dus overal te vinden. De modules gebruiken die gelegenheden om ‘een
brugje’ te bouwen: op het moment dat een bepaalde vorm van taalvariatie goed in de
vreemdetaalles past, wordt die gethematiseerd. Geïntegreerd betekent dus dat deze
thema’s als het ware aan de basis liggen van élke vreemdetaalles, en af en toe aan de
oppervlakte komen.

Ten tweede vinden we het belangrijk dat er gedifferentieerd gewerkt wordt, wat
betekent dat het thema in de eerste vreemdetaalles op een andere manier aan bod
komt dan op een later tijdstip in de taalverwerving. Het betekent ook dat studenten die
vragen om een prescriptief advies dat ook krijgen, en dat wie graag de ideologie
analyseert ook daartoe de mogelijkheid krijgt. Dit kan enkel slagen op voorwaarde dat
de docenten hun keuzes en hun handelingswijze expliciteren – niet alleen zo doen maar
ook zeggen waarom – en ook de ontwikkeling van een taalbewustzijn bij studenten als
expliciet doel stellen.

Standaardtaalideologie en taalvariatie
Het is duidelijk: taalvariatie ontkennen of uitgommen is niet mogelijk. Toch staat vaak
de standaardtaal centraal, omdat die nu eenmaal gecodificeerd is, als referentiepunt
geldt en ook prestige heeft. Niet alleen de taalleerders en docenten, maar ook de
sprekers in de MOOC proberen impliciet of expliciet een positie in dit spanningsveld in
te nemen.

Doordat de colleges van de Universiteit van Nederland en Vlaanderen zich daartoe zo
goed lenen, hebben we van het zoeken naar die positie een centraal thema in de MOOC
gemaakt. Het eerste college van de reeks heeft taalvariatie (“Wat verraadt je taal over
je?”) als thema, en ook daarna wordt taal an sich nog vaker gethematiseerd. Om de
studenten voor te bereiden op onze manier van werken, komt in het onderdeel Taal in
gebruik in de eerste module de volgende tekst voor waarin de begrippen taalideologie,
standaardtaalideologie, taalverandering en taalvariatie uitgelegd en gekaderd worden.
Het is een statement over de manier van werken in deze MOOC:

Een ideologie, dat lijkt vaak iets wat je niet wil hebben: of het nu rechtse of linkse ideologieën zijn, het
heeft in het algemene taalgebruik iets dogmatisch. Het lijkt te maken te hebben met mensen die heel
eenzijdig denken en geen alternatieve visies toestaan.

Als we het in een wetenschappelijke context over (taal)ideologie hebben, hoeft het niet per se negatief
te zijn. Ideologie lijkt bijna synoniem te zijn met perspectief, met een bepaalde manier van kijken naar
een fenomeen. En in deze context gaat het om kijken naar de standaardtaal, en het belang dat je
eraan hecht, de verschillende mogelijkheden die je erin ziet, en de beperkingen die je ermee
veroorzaakt of (on)bewust nastreeft..
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Onder standaardtaalideologie verstaan we het perspectief op standaardtaal dat de gecodificeerde taal
als enige juiste taal ziet, dat je ervan uitgaat dat die homogeen is (dat wil zeggen dat er telkens slechts
één juiste vorm is) en dat die onveranderlijk is (dat wil zeggen dat wat eens juist was, altijd juist blijft).
Dat is een manier van denken over taal die wijdverspreid is, en waartegen sommige
taalwetenschappers tegenwoordig ingaan.

Dat kan ook bijna niet anders, als je er even over nadenkt. En dat is ook wat Rik Vosters in deze
presentatie doet. Waarom is de standaardtaal niet die enige juiste taal? Vosters wijst erop dat je je
taalgebruik aanpast aan de situatie waarin je je bevindt. Je spreekt anders als je een college volgt dan
wanneer je in een kroeg een pilsje bestelt. Hoe kun je zien dat de standaardtaal niet homogeen is? Je
merkt het aan regionale verschillen, je merkt het aan de manier waarop oudere en jongere mensen op
verschillende manieren spreken.

Bovendien is taal niet onveranderlijk, en dat is maar goed ook. En met een boutade: de taalvariatie
van vandaag is de voorbereiding van de taalverandering van morgen. Dat lijkt op dit punt logisch,
maar als je er even over nadenkt, merk je wel dat dit vaak niet zonder slag of stoot aanvaard wordt.

Leren we niet allemaal op school over grammaticale vormen die je niet mag gebruiken ("zo spreken wij
niet", "dat zeggen alleen de arbeiders/boeren/mensen uit die streek")? Hoort niet iedereen wel eens dat
je dom bent als je een woord op een bepaalde manier uitspreekt? Het zijn patronen die heel
gebruikelijk zijn. Daarom helpt het vaak niet om alleen wat kennis te hebben over de veranderlijkheid,
heterogeniteit en pluraliteit van taal. Het is ook nodig om even na te denken over de voordelen, en ook
de nadelen van standaardtaal.

Terminologie
Deze houding gaat gepaard met het gebruik van een bepaalde terminologie in de
MOOC. Om uiteenlopende redenen voldoen de duo’s Noord- en Zuid-Nederlands,
Hollands en Vlaams, en ook Algemeen Nederlands niet. We gebruiken daarom
Standaardnederlands voor de gecodificeerde vorm van het Nederlands (en gaan
daarvoor te rade bij Van Dale en de ANS, eventueel ook de Woordenlijst). Voor de
variëteiten van het Nederlands gebruiken we Surinaams-Nederlands (SN),
Belgisch-Nederlands (BN) en Nederlands-Nederlands (NN). Overigens komt geen van de
sprekers uit Suriname, waardoor het SN in deze MOOC niet gethematiseerd wordt.

Uiteraard suggereren ook deze termen te veel uniformiteit en homogeniteit: het is
cruciaal taalleerders erop te wijzen dat sprekers hun taalgebruik voortdurend
aanpassen aan de situatie en ook dat sprekers zich bewust zijn van de impact van hun
talige keuzes op de manier waarop andere sprekers hen waarnemen. Daarvoor een
gevoel te ontwikkelen is een belangrijke vaardigheid die de deelnemers door de MOOC
kunnen oefenen.
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Blended learning & flipped classroom

Julia Sommer (Universität Wien)

E-learning
Eén enkele, eenduidige definitie van e-learning is moeilijk te geven gezien de
verschillende opvattingen en verwachtingen die er bestaan. Er komen ook diverse
begrippen voor die ermee geassocieerd worden, zoals online learning,
technologiegebaseerd leren of webbased leren. Sinds het begin van de 21e eeuw wordt
globaal e-learning gebruikt, maar over de begripsbepaling heersen minder duidelijkheid
en eensgezindheid.

Is bijvoorbeeld een virtual classroom wél of geen e-learning? Volgens de ene opvatting
wel, omdat er gebruik wordt gemaakt van ICT (informatie- en
communicatietechnologieën) om onderwijs mogelijk te maken, m.n. afstandsonderwijs.
Volgens een andere opvatting is een virtual classroom een synchrone leeractiviteit
waarbij leerkrachten en leerders verspreid over verschillende plekken en op hetzelfde
moment deelnemen aan een lessituatie die erg lijkt op een klassikale lessituatie. De
technologie wordt alleen ingezet als middel voor het afstandsonderwijs, maar niet om
nieuwe e-learning-praktijken mogelijk te maken. In die zin kan een virtual classroom
deel uitmaken van e-learning, maar er niet mee gelijk gezet worden.

Ik denk dat we het begrip e-learning zo breed mogelijk moeten opvatten en
omschrijven. De term is een verzamelnaam voor een leeromgeving die geheel of ten
dele vormgegeven wordt met behulp van elektronische media en ICT. De ingezette
technologieën fungeren als instrument om vaardigheden te verwerven en te trainen en
om communicatie en interactie te bevorderen. De concrete toepassing zal afhankelijk
zijn van de individuele onderwijssituatie, zoals een curriculum, het aantal leerlingen en
beschikbare technologieën.

E-learning kan verschillende verschijningsvormen hebben. Er worden veel begrippen
gehanteerd die ermee in verband staan, afhankelijk van programmering,
beschikbaarheid, doelgroep en leerdoel. In het universitaire veld is dat bijvoorbeeld een
MOOC (Massive Open Online Course). Docenten van een universiteit ontwikkelen online
colleges die vaak ook een interactief discussieforum bevatten en toegankelijk zijn voor
iedereen, niet alleen voor studenten. Ze bieden dus een mogelijkheid voor “Life Long
learning”.

10



Nederlands voor gevorderde anderstaligen > Docentenhandleiding

Blended learning
Dit begrip wordt vaak in één adem genoemd met e-learning, maar is niet hetzelfde.
Onder blended learning verstaan we de combinatie van leersituaties met en zonder
technologieën. Je zou dus ook dit simpel ‘rekensommetje’ kunnen opstellen:
klassikaal leren + e-learning = blended learning.

Bron plaatje: https://www.worthview.com/everything-blended-learning-can-help/ (geraadpleegd op 3/7/2020)

Ook al klinkt dit nu vrij helder, in de praktijk blijken wel verschillende toepassingen te
bestaan. Dit ligt vooral daaraan dat blended learning afhankelijk is van de beschikbare
faciliteiten en dus anders kan of moet worden ingevuld. Alleen het inzetten van nieuwe
technologie ter variatie is niet voldoende om te spreken van blended learning. Het gaat
uiteraard om het combineren van technologieën, didactische concepten en
vaardigheden.

Wie ICT in de les wil integreren, moet niet alleen kennis hebben van de verschillende
onderdelen, maar dient ook te weten hoe ze met elkaar in verband staan. Een docent
kiest de didactische werkvorm die geschikt is om vakinhoud over te brengen en denkt
tegelijkertijd na in hoeverre deze twee kennisdomeinen worden beïnvloed door de inzet
van technologieën.

Om dit zichtbaar te maken hebben de Amerikaanse onderwijskundigen Koehler en
Mishra (2005) het “TPACK-model” ontwikkeld. Daarin is goed te zien dat de drie
kennisdomeinen met elkaar in verband staan en elkaar beïnvloeden. Elke leersituatie
vindt plaats in een specifieke context, d.w.z. is afhankelijk van de omstandigheden
waarin een docent lesgeeft. Daarom is het niet zinvol om gedetailleerd voor te schrijven
hoe deze online-cursus in de les moet worden ingezet. De didactische
achtergrondinformatie in de docentenhandleiding dient als inspiratie. De concrete
toepassing bepaalt de docent zelf op basis van haar of zijn specifieke context.
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Bron: http://www.tpack.nl/over-tpack.html (geraadpleegd op 3/7/2020)

Blended learning zorgt dus voor doelgerichte afwisseling wat betreft het overbrengen
van leerstof, samenstellen van lesmateriaal en leerstijlen. Dit vergroot de kans bij de
leerder om de leerstof te begrijpen, te onthouden en toe te passen. De leerstof en de
manier van lesgeven kan de docent bovendien beter afstemmen op de individuele
behoeftes van de student en de student kan actiever zijn. Een actieve student is dan ook
een belangrijk aspect van een flipped classroom.

Flipped classroom
De flipped (of inverted) classroom is een leeromgeving waarbij de activiteiten die
traditioneel in de les en thuis plaatsvinden omgedraaid zijn. In het traditionele
onderwijs gebeurt de instructie klassikaal. De docent draagt tijdens het
contactonderwijs de leerstof aan, stelt vragen die de studenten beantwoorden en
bepaalt de opdrachten die de studenten uitvoeren. Buiten de les wordt er met de
aangedragen lesstof geoefend, bijvoorbeeld via huiswerkopdrachten. In een flipped
classroom worden deze activiteiten omgedraaid, zoals dit model laat zien:
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bron:
https://www.researchgate.net/figure/Traditional-classroom-setting-versus-inverted-classroom-model-Christiansen-2014-
Moraros_fig1_290982430 (geraadpleegd op 3/7/2020)

Er is dus sprake van een omgedraaide didactische aanpak. In een flipped classroom
verwerven en bestuderen de studenten de leerstof buiten de les. In de contacturen is er
tijd voor activerende werkvormen, zoals oefening, interactie, discussie en dieper ingaan
op inhoudelijke kwesties. De actieve student staat in het contactonderwijs centraal en
niet de docent. De docent zorgt voor input, didactisch goed geconcipieerd materiaal en
kiest het medium, waarmee de studenten buiten het contactonderwijs de leerstof in
zelfstudie verwerft en zich op het contactonderwijs voorbereidt. Zowel student als
docent hebben een andere rol in een flipped classroom.

Vaak zet de docent in een flipped classroom blended learning in, d.w.z. ICT, maar dat
hoeft niet. Ook het lezen en bestuderen van een tekst uit een boek als voorbereiding
voor een activerende leer- en werkvorm kan een traditionele lessituatie omdraaien.

Dé flipped classroom bestaat niet, maar hij berust wel op de volgende 4 pijlers:

Bron. https://flippedlearning.org/syndicated/11-indicators-of-excellence-in-instruction-flipped-or-otherwise
(geraadpleegd op 3/7/2020)
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Een flexibele leeromgeving betekent dat studenten kunnen kiezen, waar, wanneer en in
welk tempo ze kunnen leren. Een andere leercultuur houdt in dat de studenten actiever
betrokken zijn in het contactonderwijs. De inhoud die de docent voor de zelfstudie ter
beschikking stelt, dient zorgvuldig en doelgericht gekozen te zijn. Een flipped classroom
vraagt ook om professionele leerkrachten. De docent is minder zichtbaar in het
contactonderwijs, hij of zij houdt zich meer op de achtergrond, en ondersteunt,
stimuleert, observeert en geeft feedback; de docent heeft dus een essentiële rol.

Activerende leer- en werkvormen die in een flipped classroom ingezet worden, zijn
bijvoorbeeld coöperatief, collaboratief, activerend en probleemgebaseerd leren. Door
de informatie- en kennisoverdracht buiten de les te laten plaatsvinden, creëer je er tijd
voor. Daarnaast kun je in de les andere, m.n. hogere cognitieve leeractiviteiten aan bod
laten komen. In het leerproces onderscheiden we verschillende vaardigheden, zoals het
onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren van verschillende
soorten kennis. In een traditionele lessituatie heb je nauwelijks tijd voor vaardigheden
als toepassen, evalueren en creëren, omdat de nadruk ligt op kennisoverdracht en
instructie. In een flipped classroom is er wel ruimte voor.

Ook voor een flipped classroom bestaat die ene eenduidige definitie niet. De concrete
toepassing zal afhangen van factoren als het aantal contacturen, het aantal studenten,
technische mogelijkheden en leerdoelen. Belangrijk is in ieder geval dat de studenten
vooraf een heldere uitleg krijgen over deze leer- en werkvorm en dat de leerstof voor de
zelfstudie duidelijk afgebakend wordt. Het is ten slotte aan te raden om de studenten in
de zelfstudiefase te ondersteunen en houvast te bieden door bijvoorbeeld toetsen,
quizvragen of webquests. Een flipped classroom kan een meerwaarde bieden, maar het
staat en valt, eveneens als e-learning en blended learning, met een nauwkeurige en
doelgerichte voorbereiding.
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