Workshop: Van tool naar doel: blended learning in de doorstroom mbo-hbo
Door Carla Stiekema (HvA) en Mark Jacobs (Inholland)
Bij blended learning draait het om de juiste mix; niet de tool maar het doel staat hierbij staat
centraal. Workshopleiders Mark Jacobs (Inholland) en Carla Stiekema (HvA) deelden
voorbeelden en ideeën om lesmateriaal te verspreiden, interactie te ondersteunen of cocreatie
te stimuleren. Al tijdens het voorstelrondje bleek dat veel deelnemers praktische vragen hadden
over blended learning, met name rondom de inzet van digitale leermiddelen: hoe maak je
blended learning relevant? Om die vraag te beantwoorden is eerst een inventarisatie gedaan
omtrent de definitie van blended learning, zowel op papier als online. Zo werden gelijk enkele
voor- en nadelen van digitale leermiddelen duidelijk: op papier schrijven gaat sneller, maar
online kun je je ideeën beter delen.
Via een case, over het keuzedeel van de sector media (de hbo challenge), zijn we gekomen tot
een inventarisatie van mogelijke, relevante blends. Hierin draaide het om de balans tussen
didactiek, lesinhoud en technologie, maar evenzeer over privacy, smartphonegebruik en
tijdgebrek. Deze discussie maakte duidelijk hoezeer blended learning samenhangt met de
problematiek van afgeleide leerlingen en privacy bij software van derden. Dat alle deelnemers,
van mbo tot hbo en van docent tot student, hierover konden meepraten, laat bovendien zien
dat dergelijke vraagstukken overal spelen en overal de aandacht verdienen.
De tijd ontbrak om dieper hierop in te gaan, maar de deelnemers kunnen nu zelf online aan de
slag om hun ideale blend te ontwerpen. Een handig startpunt daarvoor is bijvoorbeeld SURF.
Deze ICT-samenwerkingsorganisatie biedt bijvoorbeeld een praktisch stappenplan voor de
ontwikkeling van een online (en blended) cursus. Ook zijn er diverse online cursussen over
blended learning, bijvoorbeeld de Blended Learning Essentials van Futurelearn. Combineer die
kennis met de ervaring van pioniers op je werk en zorg zo voor een blend die de doorstroom van
mbo naar hbo bevordert – een blend die studenten optimaal ondersteunt in hun nieuwe
leeromgeving.

De bijbehorende presentatie in PDF is te downloaden via
https://drive.google.com/open?id=1xlsBeOofV8_jHsYUZOGVtvYks0TBylT9

