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Inleiding 
 

Deze handreiking is bedoeld voor docenten en docententeams/opleidingen. Deze handreiking heeft niet de 

pretentie om compleet te zijn, maar wil vooral docenten (en opleidingen) op weg helpen die willen beginnen 

met de invoering van blended learning. Maar het is belangrijk om daarbij steeds te beseffen: 

‘Al zijn de gebruikte ICT-applicaties nog zo fraai en geavanceerd, uiteindelijk gaat het om de manier waarop 

je als docent ze inzet om het maximale leereffect bij je studenten te bereiken. Ook voor blended learning 

geldt: de docent maakt het verschil’. 

 

Uitgangspunt van deze handreiking zijn onder andere de principes zoals beschreven door Garrison en 

Vaughan (2008).
 
Volgens beide auteurs van het boek: ‘Blended Learning in Higher Education’ is de invoering 

van blended learning bij één module of bij een volledige opleiding, in feite een herontwerp van het curriculum 

of een deel daarvan. Daarom zijn in hoofdstuk 1 ook de door hen aanbevolen ontwikkelingsfasen 

beschreven.  

 

Zoals bij al het onderwijs is het aan te bevelen om ook bij de invoering van blended learning te beginnen met 

het formuleren van de leerdoelen (hoofdstuk 2). Leerdoelen worden afgeleid van de eindkwalificaties die 

voor een specifieke opleiding zijn vastgelegd. Hiermee geven leerdoelen niet alleen de docenten handvatten 

om hun onderwijs in te richten, maar ze geven ook studenten handvatten om hun eigen leerpad te bepalen. 

Door het formuleren van leerdoelen zullen studenten gerichter leren. Ze weten immers wat er van ze 

verlangd wordt. Bovendien hebben de docenten een leidraad voor toetsing en inrichting van het onderwijs. 

Als het leerdoel duidelijk is omschreven, kan het leerresultaat ook beter worden geëvalueerd 

 

Hoofdstuk 3 richt zich op didactische werkvormen en daaraan gekoppelde ICT-applicaties die binnen 

blended learning kunnen worden toegepast. Didactische werkvormen die je als docent gebruikt om te 

bevorderen dat je studenten de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen, zoals vastgelegd in 

de leerdoelen? 

 

In hoofdstuk 4 staan de toetsing en daaraan gekoppelde ICT-applicaties centraal. Welke summatieve 

toetsen worden toegepast om vast te stellen of de studenten de beoogde leerdoelen hebben bereikt en 

welke formatieve toetsen zijn geschikt om de ontwikkeling en het leerproces van de student te bevorderen. 

 

Hoofdstuk 5 staat kort stil bij de mogelijkheden van mobiel en papierloos studeren waarbij verwezen wordt 

naar twee blogs op het weblog HRblendedlearning waarin de mogelijkheden uitgebreid beschreven zijn. 

 

In hoofdstuk 6 staan professionalisering, kennisdeling, informatie en advies centraal. Wil je als docent je 

verder professionaliseren op het gebied van blended learning of je kennis m.b.t. ICT in je onderwijs delen 

met collega’s, dan staan in hoofdstuk 6 een aantal mogelijkheden op een rij. 

 

In de bijlagen staan een aantal praktische schema’s waarin de handreiking naar wordt verwezen. 

 

Tot slot wordt in deze handleiding wordt regelmatig verwezen naar de elektronische leeromgeving (ELO)  

Natschool versie 12. Inmiddels heeft de leverancier Three Ships een opvolger van Natschool V12 

gelanceerd onder de naam Cumlaude Learning waarmee bij instituut ISO een pilot wordt uitgevoerd. 

 

Veel succes bij het gebruik van deze handreiking. 

 

Erik Falkink (adviseur onderwijskwaliteit, OeO) 

Hans Reitzema (adviseur onderwijskwaliteit, OeO) 

Marcelle Zeddeman (servicemanager, FIT) 
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1. Invoering van blended learning 
 

1.1 Hoe begin je? 
Als je nog geen enkele ervaring hebt met blended learning, begin dan eenvoudig. Vraag je 
studenten op internet een video te bekijken en begin je volgende college met een discussie met je 
studenten door het stellen van een aantal vragen. Kies daarvoor bijvoorbeeld een Nederlandstalig 
online college van de Universiteit van Nederland of een educatieve video op YouTube. 
 
Als dat goed gaat kies dan bijvoorbeeld voor een volgende keer voor een andere groep studenten 
een Nederlandstalig of Engelstalig online college, een kennisclip van Khan Academy of van een 
collega van Hogeschool Rotterdam. Begin je volgende college weer met een discussie, maar nu 
door je studenten een aantal vragen te laten beantwoorden met hun smartphone die je vooraf 
gemaakt hebt met Socrative of Kahoot. Weet je niet hoe? Maak dan gebruik van de handleidingen 
voor Socrative en Kahoot. Ga daarvoor naar de losse bijlage 9.4 ICT-applicaties voor gebruik in het 
onderwijs en maak gebruik van de hyperlinks in de kolom: ‘Handleidingen’. 

 

1.2 Herontwerp van het curriculum 
Wil je blended learning invoeren voor een volledige module of opleiding, dan is daarvoor door 

Garrison en Vaughan (2008) in hun boek ‘Blended Learning in Higher Education’ een praktische 

aanpak beschreven. Volgens beide auteurs is bij de invoering van blended onderwijs een 

herontwerp van het curriculum noodzakelijk. Blended onderwijs zou daarbij drie elementen moeten 

bevatten: 

 

1. Cognitive presence waarbij studenten kritisch leren denken en betekenisvolle leerervaringen 

opdoen door middel van doelgerichte kritische dialoog en reflectie binnen een 

leergemeenschap. 

2. Social presence waarbij studenten leren zich door middel van communicatie sociaal en 

emotioneel uit te drukken. Het draait daarbij om de mate waarin de studenten zich verbonden 

voelen met de opleiding en met elkaar binnen de leergemeenschap. 

3. Teaching presence waarbij docenten(teams) zorgen voor het ontwerp, de begeleiding en de 

aansturing van onderwijs waarbinnen het proces van kritisch denken en betekenisvol leren kan 

plaatsvinden. 

 

Deze elementen uit de aanpak van Garrison en Vaughan komen expliciet terug in de onderwijsvisie 

van Hogeschool Rotterdam bij de bouwstenen van ons onderwijs (kennisbasis en professionele 

identiteit), in de pedagogisch didactische kenmerken (activerende interactie en verbinding) en in de 

opbouw van het curriculum.  

 

In het door Garrison en Vaughan beschreven blended onderwijs is impliciet ruimte voor andere 

essentiële aspecten uit de onderwijsvisie van Hogeschool Rotterdam zoals de bouwstenen van ons 

onderwijs (Handelen in de beroepspraktijk en Kwalificerende beoordeling & permanente, 

ontwikkelingsgerichte feedback), de pedagogisch didactische kenmerken (inclusiviteit en 

differentiatie) en de leerwerkomgevingen. 

 

Ook bij het aanbieden van blended onderwijs blijft het doel van Hogeschool Rotterdam dat alle 

studenten van een hoger niveau bereiken en zich ontwikkelen tot vakbekwame, reflectieve en 

ondernemende professionals. Ook voor blended onderwijs zijn de daaraan verbonden functies: 

• opleiden voor de arbeidsmarkt en beroep, resulterend in een diploma (kwalificatie); 

• ontwikkelen van waarden, normen en gewoonten van het beroep en de maatschappij 

(socialisatie); 

• stimuleren van de eigen identiteitsontwikkeling van studenten (subjectificatie). 

 
  

http://www.universiteitvannederland.nl/alle-colleges/
https://www.youtube.com/
http://www.webwijzer.nl/leren-online/colleges-online.html
https://www.khanacademy.org/
https://mediaserver.hro.nl/P2G/cataloguepage.aspx
http://www.socrative.com/
https://getkahoot.com/
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Voor de invoering van blended onderwijs is het aan te bevelen om de volgende fasen te doorlopen: 

 

1. Analysefase 

a) Wat zijn de leerdoelen, welke kunnen behouden blijven en welke moeten worden 

vervangen? 

b) Wat zijn de didactische werkvormen, welke behouden en welke vervangen? 

c) Wat zijn de toetsen, welke behouden en welke vervangen? 

 

2. Ontwerpfase 

a) Stel de leerdoelen vast. Beschrijf zo nodig nieuwe leerdoelen, bij voorkeur met behulp van 

de gereviseerde taxonomie van Bloom (hoofdstuk 2 en bijlage 9.1) 

b) Stel de didactische werkvormen + ICT-applicaties vast waarbij face to face (f2f) onderwijs en 

online onderwijs elkaar afwisselen en bepaal voor alle didactische werkvormen de 

activiteiten en rollen van de studenten en van de docent(en). (hoofdstuk 3 en bijlage 9.4) 

c) Stel de bijbehorende toetsen vast. Ontwerp zo nodig nieuwe toetsen (hoofdstuk 4 en bijlage 

9.2/9.3) 

d) Bepaal hoe de elektronische leeromgeving wordt ingezet voor de ondersteuning. 

e) Welke bestaande hulpmiddelen zoals hand-outs of digitale lesstof zijn nog bruikbaar? 

 

Garrison en Vaughan (2008) benadrukken het belang van een logische en vanzelfsprekende 

verbinding tussen de onlinesessies en de f2f-sessies. Zorg bijvoorbeeld dat alle onlinesessies één of 

meerdere opdrachten of toetsen bevatten die voorwaardelijk zijn voor de studenten om aan de 

daaropvolgende f2f-sessie te kunnen deelnemen en vice versa. Daardoor ontstaat een geïntegreerd 

curriculum ontstaat. 

 

Door de invoering van blended learning zullen ook de activiteiten en rollen van de studenten en van 

de docent(en) geleidelijk veranderen. Blended onderwijs vraagt van de student meer zelfdiscipline 

voor het bestuderen van online lesstof en het maken van online opdrachten en toetsen. Het 

geïntegreerde curriculum moet hem daartoe stimuleren en daarvoor faciliteren. Blended onderwijs 

vraagt van de docent dat hij ook een bekwaam ontwikkelaar wordt van online lesstof en een 

bekwaam begeleider van het leerproces, zowel online als f2f. 

 

3. Ontwikkelfase 

a) Ontwikkel een nieuw curriculumschema met alle aspecten van de nieuw ontworpen blended 

module of opleiding. 

b) Ontwikkel de vereiste nieuwe didactische werkvormen, bijbehorende toetsen, digitale lesstof 

en overige hulpmiddelen. 

c) Ontwikkel een aanpak voor het transformeren van de SLC-groepen tot 

leergemeenschappen. 

 

4. Implementatiefase 

a) Richt de elektronische leeromgeving in voor de vereiste ondersteuning. 

b) Organiseer de ondersteuning van studenten bij technische vragen m.b.t. de elektronische 

leeromgeving (ELO) en gebruikte ICT-applicaties. 

c) Implementeer de aanpak voor het creëren van een leergemeenschappen (f2f en online). 

 

5. Evaluatiefase 

a) Evalueer periodiek de effectiviteit van de blended module of opleiding t.o.v. de 

oorspronkelijke module of opleiding. 

b) Evalueer periodiek de tevredenheid over de blended module of opleiding bij studenten, 

docenten en andere belanghebbenden. 

c) Analyseer de uitkomsten, formuleer verbetermaatregelen en voer die in. 
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2. Leerdoelen formuleren 
 

Blended onderwijs begint, net als andere onderwijsvormen, met het formuleren van de 

leerdoelen. Leerdoelen worden afgeleid van de eindkwalificaties die voor een specifieke opleiding zijn 

vastgelegd. Hiermee geven leerdoelen niet alleen de docenten handvatten om hun onderwijs in te 

richten, maar ze geven ook studenten handvatten om hun leerroute te bepalen. Leerdoelen helpen 

studenten om gericht te leren. Ze weten immers wat er van ze verlangd wordt. Bovendien zijn de 

leerdoelen voor de docenten de maatstaf voor toetsing en inrichting van het onderwijs. Als de leerdoelen 

duidelijk omschreven zijn, kan het leerresultaat ook beter worden geëvalueerd. 

 

Gereviseerde taxonomie van Bloom 

In 1956 heeft onderwijspsycholoog Benjamin Bloom een taxonomie ontwikkeld voor het ordenen 

(classificeren) of formuleren van leerdoelen en het vaststellen van het beheersingsniveau. Deze 

taxonomie onderscheidt onder andere verschillende cognitieve niveaus (denkvaardigheden), oplopend in 

moeilijkheidsgraad. In 2001 hebben Anderson en Krathwohl de taxonomie van Bloom gereviseerd. 

Belangrijke veranderingen zijn: de verwisseling van de hoogste niveaus en de formulering van de 

niveaus in actieve werkwoorden. De gereviseerde taxonomie van Bloom onderscheidt verder twee typen 

van denkvaardigheden: lagere orde en hogere orde denkvaardigheden. 

 

Lagere orde denkvaardigheden 

1. Kennis onthouden (K): De vaardigheid om informatie te herinneren, herkennen, beschrijven of 

benoemen, variërend van feiten of definities tot complete theorieën. 

2. Begrijpen (B): De vaardigheid om aan informatie een adequate betekenis te geven door deze te 

interpreteren, classificeren, samen te vatten, af te leiden, te vergelijken met andere informatie en 

uit te leggen. 

3. Toepassen (T): De vaardigheid om de opgedane kennis (in een andere context of situatie) toe te 

passen. 

 

Hogere orde denkvaardigheden 

4. Analyseren (A): De vaardigheid om een (complex) probleem systematisch te ontleden in zijn 

elementen (deelproblemen) zodat de onderlinge samenhang, de totale structuur en het doel 

bestudeerd en begrepen kunnen worden. 

5. Evalueren (E): De vaardigheid om informatie te verzamelen, te controleren en presenteren om de 

kwantitatieve of kwalitatieve waarde of het belang van iets te kunnen beoordelen in relatie tot het 

doel. 

6. Creëren (C): De vaardigheid om met behulp van het geleerde nieuwe ideeën, oplossingen, 

producten of gezichtspunten te ontwikkelen. 

 
 

Werkwoordenlijst 

Voor het (her)formuleren van leerdoelen kun je gebruik maken van de werkwoordenlijst in bijlage 9.1 
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3. Keuze van didactische werkvormen en ICT-applicaties 
 

Welke didactische werkvormen gebruik je als docent om te bevorderen dat  je studenten de beoogde 

kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen, zoals vastgelegd in de leerdoelen? Er bestaan veel 

verschillende didactische werkvormen mogelijk. Om daarbij een passende ICT-applicatie te kiezen kun 

je als docent gebruik maken van het TPACK-model en TPACK voor het hoger onderwijs. 

 

Om docenten op weg te helpen zijn in deze handreiking een aantal veel gebruikte didactische 

werkvormen gekozen. Bij elke werkvorm zijn één of enkele ICT-applicaties beschreven die daarbij 

kunnen worden ingezet. Deze en meer ICT applicaties zijn opgenomen in bijlage 9.4. 

 

Voor de overzichtelijkheid en hanteerbaarheid zijn de werkvormen gebundeld in vijf veel gebruikte 

categorieën:  

1. instructievormen 

2. interactievormen 

3. opdrachtvormen 

4. samenwerkingsvormen 

5. spelvormen 

 

3.1. Instructievormen met ICT 
Je kunt als docent instructie geven over verschillende onderwerpen. Daarbij is instructie te 

onderscheiden  in de zin van kennisoverdracht (inhoud) en instructie voor een bepaald proces of 

opdracht. Op deze laatste vorm van instructie zal de paragraaf opdrachten dieper ingaan. Hier 

gaan we dieper in op instructie als kennisoverdracht. 

 

Je neemt als student informatie het beste in je op wanneer: 

 je er actief naar op zoek bent. Bijvoorbeeld als je merkt dat je nu informatie / kennis mist. 

 je vertrouwd bent met de context. Je weet waar je de informatie moet plaatsen, hoe je die in 

je bestaande kennis of in de praktijk kunt inpassen. De informatie ‘landt’ dan op de juiste 

plek, waardoor je het beter onthoudt en kunt toepassen; 

 je de informatie op waarde kunt schatten. Met andere woorden, als je weet welke rol de 

informatie heeft in het behalen van je leerdoel of het uitvoeren van je taak. 

 

De timing van een instructiemoment is ook heel belangrijk. Bied daarom instructie aan op het 

juiste moment, dan beklijft dit bij de studenten het beste: just in time learning. 

 

Je bent als docent  gewend dat kennisoverdracht naar studenten plaatsvindt tijdens hoorcolleges 

of het bestuderen van boeken en artikelen. Er zijn  echter steeds meer alternatieven zoals  

kennisclips. 

 

Je kunt als docent verschillende leermiddelen inzetten voor kennisoverdracht, maar het ook de 

moeite waard om goed na te denken op welk moment je dit aanbiedt. Je kunt kennis overdragen 

tijdens het face to face (f2f) contact met de studenten, bijvoorbeeld tijdens een hoorcollege.  Je 

kunt de studenten de kennis ook zelf laten bestuderen (als voorwerk), waardoor je het f2f contact 

veel meer voor verdere toelichting en verdieping van de kennis gebruikt, volgens het principe van 

de flipped classroom.  

 

In deze paragraaf bespreken we diverse didactische werkvormen voor kennisoverdracht. 

3.1.1. Weblecture (opgenomen online college) 

Een weblecture is een opname van een volledig (hoor)college, een lezing of een 

workshop die met behulp van een webbrowser bekeken kan worden. 

 

ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Presentations2Go  

Met deze applicatie kunnen bij de HR weblectures worden opgenomen, waarmee 

synchroon aan het college, de lezing of workshop, ook een gebruikte powerpoint kan 

http://www.tpack.nl/
http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=504361
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worden weergegeven. Opnames worden centraal opgeslagen op de 

mediaserver.hr.nl en kunnen via internet worden bekeken.  

Aanvragen voor opnames dienen minimaal  5 werkdagen voor de opname te worden 

ingediend via  het Aanvraagformulier video of weblecture 

Wil je meer informatie, mail dan naar hrs-pres2go@hr.nl 

3.1.2. Kennisclip (opgenomen online instructie) 

Een kennisclip is een korte instructievideo waarin je als docent bondig een specifiek 

onderwerp, een bepaald begrip of een basisprincipe uitlegt.  

 

Besef als docent dat de kwaliteit van een weblecture of kennisclip niet bepaald wordt 

door de kwaliteit van de camera, de belichting of het geluid, maar door jou. Ben jij in staat 

om een onderwerp op een begrijpelijke en boeiende manier te presenteren. Dat bepaalt 

of je studenten jou weblectures of kennisclips helemaal bekijken of al na een paar 

minuten afhaken. Wees daarom heel kritisch en begin als docent met het opnemen van je 

allerbeste colleges en laat je bijvoorbeeld inspireren door de colleges van maximaal 15 

minuten op de Universiteit van Nederland. 

 

ICT-applicaties 

 Presentations2Go  

Met deze applicatie kunnen bij de HR kennisclips worden opgenomen. Opnames 

worden centraal opgeslagen op de mediaserver.hr.nl en kunnen via internet worden 

bekeken. Kennisclips kunnen worden opgenomen in het Digital Learning Lab (DLL) 

Museumpark hoogbouw, MP.H02.017.  

Wil je gebruik maken van het DLL, dan kun je online een tijd reserveren. Je kunt 

daarvoor inloggen op Confluence met je inlognaam en wachtwoord voor het HR-

netwerk. Graag per reservering duidelijk vermelden: Contactpersoon, Tijdstip 

(van/tot), Aantal aanwezigen en Doel van de reservering. Ook is het mogelijk om via 

de balie van de mediatheek of telefonisch een tijd te reserveren (tel. 4393). De sleutel 

is op te halen bij de balie van de hoogbouw mediatheek Museumpark of in het 

kantoor naast het DLL.  

Naast het reserveren van de ruimte heb je misschien ook ondersteuning nodig voor 

het bedienen van de apparatuur. Indien dat het geval is kun je contact opnemen met 

Herdey Ronowidjojo. Als je functionele ondersteuning nodig hebt kun je contact 

opnemen met Brenda Lems. 

3.1.3. Screencast (opgenomen online instructie) 

Een screencast is een digitale opname van een beeldscherm door gebruik te maken van 

software die vastlegt wat er op het scherm gebeurt. Vaak zijn screencasts voorzien van 

commentaar van de maker. Bij screencapturing is sprake van het vastleggen van losse 

schermafdrukken die vervolgens tot een filmpje bewerkt kunnen worden met toevoeging 

van geluid en interactie. 

 

ICT-applicaties 

 Captivate, Camtasia en Snag-it  

Deze applicaties worden bij de HR gebruikt om screencasts op te nemen. De HR 

heeft daarvoor een beperkt aantal licenties.  

Aanvraag via het Aanvraagformulier educatieve software van FIT. Hoe bijvoorbeeld 

Camtasia werkt, wordt prima uitgelegd in de vele tutorials op de site van Camtasia. 

 Screenhunter  

Deze applicatie wordt bij de HR ook gebruikt om screencasts op te nemen. 

Screenhunter 5.1 free version is op elke PC te installeren via start / 

netwerkapplicaties / Algemeen. Screenhunter 6.0 free is gratis te downloaden. 

 

3.2. Interactievormen met ICT 
 

Wanneer studenten actief bezig zijn met de lesstof, dan wordt de lesstof beter opgenomen en 

onthouden. Door als docent gebruik te maken van interactieve werkvormen in je 

(contact)onderwijs kun je studenten stimuleren om actief met de lesstof aan de slag te gaan. Er 

https://mediaserver.hro.nl/P2G/cataloguepage.aspx
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/AVICT/Audiovisuele-voorzieningen/Streaming-video/Aanvraagformulier-video-weblecture/
mailto:hrs-pres2go@hr.nl
http://www.universiteitvannederland.nl/alle-colleges/
https://mediaserver.hro.nl/P2G/cataloguepage.aspx
https://confluence.hro.nl/display/DL/Reserveringen
mailto:h.s.s.ronowidjojo@hr.nl
mailto:b.y.lems@hr.nl
http://www.adobe.com/nl/products/captivate.html
https://www.techsmith.com/camtasia.html
https://www.techsmith.com/snagit.html
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/AVICT/Formulieren/Aanvraagformulier-educatieve-software/?ticket=ST-821621-EhfobxjwtlqodHuFpC22eJUGgeoKchUVgIg-20
https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-8.html
http://www.wisdom-soft.com/products/screenhunter_free.htm
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zijn verschillende manieren om als docent deze interactie in je onderwijs toe te passen. In deze 

paragraaf worden enkele interactieve werkvormen besproken die vrij eenvoudig in te zetten zijn. 

Bij deze werkvormen bespreken tevens welke ICT-applicaties hieraan een  bijdrage kunnen 

leveren. De meeste werkvormen kun je overigens ook toepassen zonder gebruik te maken van 

ICT. Gebruik dus de ICT-applicaties alleen op het moment dat ze van toegevoegde waarde zijn. 

 

Als je studenten de lesstof zelf laat bestuderen (bijvoorbeeld ter voorbereiding op een opdracht), 

kun je tijdens het f2f contact interactieve werkvormen inzetten voor verwerking en verdieping van 

de lesstof, volgens het principe van de flipped classroom.  

 

Interactie is ook van belang voor de binding van de student of zoals beschreven in Kwaliteit in de 

klas: ‘de interactie in de klas tussen docent en student is de pedagogisch-didactische kern van 

het onderwijs’. 

3.2.1. Activeren van voorkennis met een digitaal prikbord 

Voorkennis kan bij studenten worden geactiveerd door met studenten de volgende vier 

stappen te doorlopen: 

1. stel als docent een vraag 

2. laat je studenten één of enkele minuten individueel nadenken over de mogelijke 

antwoorden en die noteren (op papier of digitaal) 

3. vraag je studenten om hun antwoorden in kleine groepen met elkaar te delen. 

4. laat de groepen de antwoorden klassikaal delen. 

 

ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn:  

 Padlet  

Maak voor het gebruik van deze applicatie een gratis account aan. Maak vervolgens 

een ‘wall’ aan in Padlet en laat studenten bij stap 4 hun gemeenschappelijke 

antwoorden delen met behulp van hun smartphone of tablet. De studenten zien ook 

de bijdragen van anderen direct op de ‘wall’. De gezamenlijke opbrengst kun je bij het 

uitwisselen klassikaal tonen.  

 Linoit  

Maak voor het gebruik van deze applicatie een gratis account aan. Maak vervolgens 

een ‘canvas’ aan in Lino It en laat studenten bij stap 4 hun gemeenschappelijke 

antwoorden naar dat canvas mailen. De tekst uit het mailtje verschijnt als digitale 

post it op het canvas. De gezamenlijke opbrengst kun je bij het uitwisselen klassikaal 

tonen. De studenten zien de bijdragen van anderen pas op het moment dat je het 

‘canvas’ klassikaal toont. 

3.2.2. Overeenkomsten en verschillen identificeren en ordenen met een mindmap 

Robert Marzano (2001) heeft een meta-analyse uitgevoerd op alle onderwijsresearch 

gedurende een periode van 35 jaar met de vraag: welke didactisch werkvormen hebben 

het meeste effect op de leerresultaten? Daarbij bleek ‘Identificeren van overeenkomsten 

en verschillen’ zeer succesvol. Marzano (2001) noemt het zelfs de kern van al het leren. 

Het gaat dan om het onderscheiden van overeenkomsten en verschillen tussen 

verschillende objecten, woorden, zinnen, afbeeldingen, etc.  

 

Vraag je  studenten om de specifieke kenmerken te identificeren door overeenkomsten 

en verschillen te zoeken. Als je de studenten die specifieke kenmerken daarnaast laat 

ordenen, categoriseren en/of rangschikken worden studenten niet alleen gedwongen om 

actief met de lesstof bezig te zijn, maar ze zullen meer op analytisch niveau met de 

lesstof bezig zijn. Als docent kun je kiezen voor een meer gesloten opdracht, waarbij je 

een indeling weggeeft, of je kunt kiezen voor een meer open opdracht die ruimte laat 

voor studenten. Als je variatie in het denken van je studenten wilt stimuleren, dan ligt het 

voor de hand om deze laatste, meer studentgestuurde activiteit aan te bieden. Je kunt 

daarbij gebruik (laten) maken van een tabel, een venn-diagram, een mindmap, een 

conceptmap of een stroomdiagram. Die ‘schema’s’ vergroten (en visualiseren) het begrip 

van de lesstof bij studenten. 

 

https://nl.padlet.com/
http://en.linoit.com/
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Wil je als docent deze werkvorm met ICT ondersteunen, dan kun je op een online plek 

een aantal gegevens, specifieke objecten (begrippen, afbeeldingen, personen, tijden, 

etc.),  verzamelen en studenten in groepen de opdracht  geven die objecten te ordenen. 

De ordening per groep kan aanleiding zijn voor een klassikale nabespreking. Zijn er 

overeenkomsten en verschillen?  

 

ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Freemind 

Deze applicaties is een mindmap programma. Een Mindmap is een diagram 

opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de 

vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. Een mindmap wordt gebruikt 

om creatieve processen te ondersteunen en bij leren en onthouden. Elektronische 

mindmaps kunnen daarnaast worden gebruikt bij het interactief toegankelijk maken 

van complexe en multimediale informative. Freemind is op elke PC te installeren via 

start / netwerkapplicaties / All / FreeMind. 

 Inspiration 

Ook deze applicaties is een mindmap programma. Inspiration is beschikbaar op 

aanvraag via het Servicepunt 

3.2.3. Feedback door docent en medestudenten (peer feedback) 

 

Feedback geven aan studenten is van essentieel belang om hen aan te zetten tot 

efficiënt studeergedrag. Feedback helpt de studenten om te weten of ze op een juiste 

wijze de lesstof bestuderen en in welke mate ze de beoogde leerdoelen  bereiken. 

Daarnaast geeft feedback jou als docent inzicht in wat studenten als moeilijke lesstof 

ervaren en in mogelijke hiaten of misvattingen bij de studenten.  

 

Je kunt als docent bijvoorbeeld controlevragen stellen om vast te stellen of je studenten: 

o aan het begin van het college het vereiste beginniveau hebben?  

o tijdens het college de uitleg over specifieke onderwerpen hebben begrepen? 

o aan het einde van het college de geplande leerdoelen hebben behaald?  

 

Als docent kun je daarnaast je studenten ook vragen elkaar feedback te geven (peer 

feedback). Bij peer feedback gaan de studenten met elkaar in gesprek aan de hand van 

gedetailleerd commentaar op elkaars werk, gedrag of prestaties. Het is van belang dat de 

studenten dat doen op basis van vooraf vastgelegde beoordelingscriteria. Het verschil 

met peer assessment is dat studenten die elkaar peer feedback geven elkaar niet hoeven 

te beoordelen en de focus daardoor niet op ‘scores’ ligt, maar op hoe de onderlinge 

dialoog kan leiden tot beter leren.  

 

Omdat de peer (mede student) niet de expert is, is er meer ruimte voor inhoudelijke 

discussie over de feedback en daarom kan er dieper leren plaatsvinden. Bij feedback 

door de docent is er niet altijd ruimte voor discussie of durft de student niet in gesprek 

gaan, wat kan resulteren in het klakkeloos overnemen van de correcties van de expert  

 

Door studenten elkaars werk, gedrag of prestaties te laten becommentariëren, leren 

studenten om op een objectieve manier beoordelingscriteria en –standaarden te 

gebruiken. De studenten kunnen die vervolgens gemakkelijker gebruiken om hun eigen 

werk te evalueren. Eventueel kun je als docent deze criteria ook samen met de studenten 

opstellen. Voordeel is dat studenten ze dan beter begrijpen.  

 

Peer feedback kan voor studenten motiverend werken omdat ze zelf actief betrokken zijn. 

Ze krijgen hierdoor de verantwoordelijkheid over het geven van en omgaan met 

feedback.  

 

Studenten zullen beter leren doordat peer feedback ervoor zorgt dat ze: 

 verbeterpunten leren identificeren en constructieve suggesties ter verbetering leren 

maken, 

 zelf kritischer leren kijken naar hun eigen werk, 

http://www.inspiration.com/
mailto:service@hr.nl
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 zelfstandiger leren werken en dus minder afhankelijk zijn van de docent als expert, 

 meer zelfvertrouwen krijgen in hun eigen prestaties, 

 beter voorbereid zijn op de reële praktijksituaties.  

 

ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Socrative 

Maak voor het gebruik van deze applicatie een gratis account aan. Maak vervolgens 

voor het college een quiz met één of meer meerkeuzevragen, goed/fout-vragen, open 

vragen en/of stellingen. Start als docent tijdens het college op een geschikt moment 

de quiz en toon die op het SmartBoard. Laat de studenten met behulp van hun 

smartphone of tablet de via Socrative/student de vragen beantwoorden. Hun 

antwoorden verschijnen op het Smartboard. Je kunt als docent de antwoorden 

vervolgens klassikaal bespreken. 

 Kahoot 

Maak voor het gebruik van deze applicatie een gratis account aan. Maak vervolgens 

voor het college een quiz met één of meer meerkeuzevragen, goed/fout-vragen, open 

vragen en/of stellingen. Start als docent tijdens het college op een geschikt moment 

de quiz en toon die op het SmartBoard. Laat de studenten met behulp van hun 

smartphone of tablet via Kahoot.it de vragen beantwoorden. Hun antwoorden 

verschijnen op het Smartboard. Je kunt als docent de antwoorden vervolgens 

klassikaal bespreken. 

 

3.3. Opdrachtvormen met ICT 
 

Voor studenten is het maken van opdrachten een zeer activerende werkvorm. Door studenten 

regelmatig opdrachten te geven waarbij ze bepaalde leerproducten moeten maken, individueel of 

in groepjes, krijg je als docent zicht op het kennisniveau van je studenten. Dat expliciteren van 

kennis in leerproducten is een krachtige werkvorm voor studenten, omdat ze bestaande en 

nieuwe kennis moeten verwerken en integreren in een begrijpelijke inhoud en aantrekkelijke vorm 

voor zichzelf, voor medestudenten en voor de docent. 

 

Het ligt voor de hand om tijdens opdrachten de studenten schriftelijke leerproducten te laten 

maken waarin ze hun kennis expliciteren zoals verslagen e.d. Maar het is zowel voor studenten 

als docenten prettig om daarin te variëren. Bovendien spreekt een andere vorm mogelijk een 

ander type student aan. Mondelinge presentaties vragen veel tijd, maar die zijn ook op te nemen 

als (kort) filmpje. De mogelijke variatie in leerproducten is groter als je ook ICT inzet. 

 

Een valkuil bij schriftelijke leerproducten is dat studenten zich verliezen in de vorm en te weinig 

aandacht hebben voor de inhoud en daarmee het leerresultaat beperken. Daarom is het 

belangrijk om vooraf goede beoordelingscriteria op te stellen en die vooraf met de studenten te 

delen. Deze beoordelingscriteria dienen vanzelfsprekend aan te sluiten bij het leerdoel.  

3.3.1. Verslagen maken en delen via een weblog 

In plaats van op papier kun je de studenten ook vragen om de verslagen van hun 

opdrachten in te leveren in de vorm van een weblog. Dat heeft een aantal voordelen: 

a. studenten leren om zichzelf schriftelijk uit te drukken 

b. studenten zijn kritischer op de kwaliteit van hun verslagen omdat ze zowel feedback 

van de docent als van andere studenten ontvangen 

c. studenten leren om de verslagen van andere studenten te beoordelen en daar 

feedback op te geven 

d. als docenten kan je de voortgang van je studenten makkelijker volgen en daar kun je 

in een volgend college op aansluiten 

 

ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Wordpress 

Vraag de studenten voor het gebruik van deze applicatie een gratis account aan te 

maken. Daarop kunnen de studenten een persoonlijk weblog beginnen en daarop 

http://www.socrative.com/
https://b.socrative.com/login/student/
https://getkahoot.com/
https://kahoot.it/#/
https://nl.wordpress.com/
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afgesproken verslagen publiceren. Vraag je studenten om feedback te geven op het 

weblog van minimaal twee mede-studenten en om de ontvangen feedback op hun 

verslag te verwerken. 

3.3.2. Beoordeling door medestudenten (peer assessment) 

 

Peer assessment is een werkvorm waarbij studenten elkaars werk beoordelen. Daarbij 

gaat het om studenten van ongeveer gelijk niveau (Topping, 1998). In de praktijk zijn dat 

meestal studenten van de zelfde opleiding die elkaars werk beoordelen en van feedback 

voorzien. Dat gebeurt dan bij voorkeur op een of meerdere tussentijdse momenten, zodat 

de feedback door de ontvangende student goed en tijdig verwerkt kan worden en ook de 

feedbackgever er optimaal gebruik van kan maken. 

 

Peer assessment wordt als werkvorm in het hoger onderwijs vaak gebruikt bij het leren 

schrijven van een verslag, onderzoeksplan, ontwerp en dergelijke. Wanneer studenten 

tussentijds feedback krijgen en zij daarna hun verbeterde werk mogen inleveren, is de 

kans dat ze deze feedback verwerken groter dan wanneer ze alleen feedback krijgen op 

hun eindproduct. Die feedback hoeft niet alleen van de docent afkomstig te zijn. Uit 

onderzoek (Van den Berg e.a., 2006) blijkt dat ook studenten elkaar zinvolle feedback 

kunnen geven en daarvan leren. Ook als de kwaliteit van hun feedback voor verbetering 

vatbaar is, begrijpen studenten door het geven van feedback beter wat de 

beoordelingscriteria betekenen en leren ze al doende ook hun eigen werk door die bril te 

bekijken. 

 

Peer assessment kan ook worden ingezet bij groepsopdrachten, waarbij het leerresultaat 

afhankelijk is van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking. Er is bij dergelijk 

groepswerk behoefte om te differentiëren in individuele eindcijfers voor het gezamenlijke 

eindproduct. Voor de docent is het moeilijk te achterhalen hoe het groepsproces is 

verlopen. Peer assessment kan helpen om ‘meeliftgedrag’ te signaleren zodat studenten 

hierop tijdig kunnen worden aangesproken. 

 

Peer assessment als werkvorm kan ook een onderwijsdoel zijn, vooral als het erom gaat 

studenten voor te bereiden op de toekomstige werksituatie waarin professionals elkaars 

prestaties moeten kunnen bespreken en beoordelen.  

 

ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Pitch2peer  

Pitch2Peer is een tool om studenten te motiveren, te leren pitchen en elkaar te laten 

beoordelen op opdrachten in videovorm, pdf, slideshow, animatie, foto of poster. De 

focus ligt op het activeren van de studenten door hun competitieve en creatieve kant 

aan te spreken. Hiertoe zijn de opdrachten van alle studenten zichtbaar in een galerij. 

Ze kunnen alle ingeleverde opdrachten bekijken. Studenten kunnen – naast elkaar 

tekstueel van feedback voorzien - elkaar ook met sterren (1 tot 5) beoordelen, elkaar 

likes geven en elkaar awards toekennen. 

Pitch2Peer wordt binnen de HR gebruikt bij instituut RBS, contactpersoon: Bert van 

der Hooft, manager MBA. 

3.3.3. Ontwikkeling bijhouden via een digitaal portfolio 

Om de ontwikkeling van de studenten gedurende de opleiding bij te houden, kan de 

studenten gevraagd worden om een digitaal portfolio aan te maken. In een (digitaal) 

portfolio doet de student verslag van zijn planning en leerdoelen, gemaakte keuzen, 

ondernomen activiteiten, evaluaties en studieresultaten. De student krijgt zicht op zijn 

eigen sterke en zwakke kanten door schriftelijke en mondelinge reflectie en ontdekt hoe 

hij zich als professional wil onderscheiden. 

 

ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Natschool V12  

http://www.pitch2peer.com/nl/
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Een portfolio geeft een student de beschikking over een eigen opslagruimte binnen 

Natschool waarin hij: 

 alle documenten kan inzien en beheren die te maken hebben met zijn opleiding 

of werk, zoals formulieren, cijferlijsten, werkstukken, of documenten die 

betrekking hebben op een opleidings- of activiteitenplan; 

 dossiers kan samenstellen, bijvoorbeeld op basis van documenten in het 

portfolio. Deze dossiers kunnen eventueel worden gepubliceerd of vrijgegeven 

ter beoordeling door ze aan te bieden aan Natschool-gebruikers of externe 

personen; 

 competentieprofielen kan raadplegen, om te zien welke competenties hij kan of 

moet verwerven; 

 gespreksnotities kan maken en raadplegen. Gespreksnotities kunnen op 

verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld als logboek of om 

afspraken mee vast te leggen. 

Kijk voor meer informatie op de HINT-pagina van Natschool V12. 

 

Inmiddels heeft de leverancier Three Ships een opvolger van Natschool V12 

gelanceerd onder de naam Cumlaude Learning waarmee bij instituut ISO een pilot 

wordt uitgevoerd. 

 

3.4. Samenwerkingsvormen met ICT  
 

Samenwerkend leren heeft grote voordelen. Het kan een krachtige werkvorm zijn die leidt tot 

 meer en diepere kennis, 

 beroepsgerelateerde competenties, 

 zelfsturend vermogen. 

 

Meer en diepere kennis 

Samenwerkend leren komt voort uit het sociaal-constructivisme. Kennisconstructie gebeurt door 

nieuwe kennis betekenis te geven door dialoog, discussie en argumentatie. Hierdoor toetst de 

student de nieuwe kennis aan die van anderen waardoor er een proces van 

gemeenschappelijke betekenisgeving ontstaat. Dit leidt tot een beter begrip van de materie 

(Fransen, 2012). 

 

Beroepsgerelateerde competenties 

Kunnen samenwerken is in bijna elk beroep een vereiste competentie. Door samenwerken kan 

een groep studenten een complex beroepsgerelateerd probleem leren aanpakken. De 

verschillende competenties, opvattingen en ervaringen van de groepsleden vereisen dialoog, 

debat en argumentatie om tot een geïntegreerd resultaat te kunnen komen (Fransen, 2012). 

 

Zelfsturend vermogen 

Samenwerkend leren komt pas echt goed op gang wanneer het (beroeps-)probleem waaraan 

gewerkt wordt voldoende complex is en uitdaging biedt om samen op telossen. Dit vereist bij 

studenten het vermogen het eigen leren te sturen.  

3.4.1. Samenwerken via een Wiki 

Samenwerkend leren kan met behulp van een Wiki. 

 
ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Confluence  

Deze webbased applicatie is een wiki. Een applicatie waarmee webdocumenten 

gezamenlijk kunnen worden bewerkt. Binnen de HR wordt deze software gebruikt 

voor teamsamenwerking en kennisdeling.  

Je kunt inloggen op Confluence met je inlognaam en wachtwoord voor het HR-

netwerk. 

3.4.2. Samenwerken in een digitale samenwerkingsruimte 

Samenwerkend leren kan met behulp van een Wiki. 

http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/Systemen/Ntschool/
http://cumlaudelearning.nl/home/nl-nl/shop
https://confluence.hr.nl/


 Hogeschool Rotterdam, Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) en Faciliteiten en Informatietechnologie (FIT) 

 

Handreiking blended learning, V1.2, d.d. 6 mei 2017 

 
14 

 
ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Natschool V12 

In de samenwerkingsruimte kun je als docent een project. Daarbinnen kunnen 

studenten documenten uitwisselen met de andere deelnemers en er samen aan 

werken. Deze documenten kunnen bestanden, webpagina's, websites, Silverpoints, 

materiaallinks en internetlinks zijn: 

o Een bestand is een enkelvoudig document, bijvoorbeeld een Word-

document, een Excel-sheet of een gif-afbeelding. Hiernaast valt onder een 

bestand ook een zip-bestand. 

o Een webpagina is een enkele HTML-pagina. 

o Een website is een verzameling bij elkaar horende bestanden en links. Een 

website is te vergelijken met een internetsite. 

o Een Silverpoint is een website met een uniform uiterlijk, die ook web 2.0-

elementen en winToets-toetsen kan bevatten. 

o Een materiaallink is een verwijzing naar een document in de 

materialenbank. 

o Een internetlink is een verwijzing naar een internetsite, bijvoorbeeld 

www.google.nl. 

Kijk voor meer informatie op de HINT-pagina van Natschool V12. 

 

Inmiddels heeft de leverancier Three Ships een opvolger van Natschool V12 

gelanceerd onder de naam Cumlaude Learning waarmee bij instituut ISO een pilot 

wordt uitgevoerd. 

3.4.3. Discussiëren via een digitaal forum 

Samenwerkend leren kan met behulp van een forum. 

 
ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Natschool V12 

In de werkruimte Forums zien studenten en docenten alle forums waaraan ze 

kunnen deelnemen. Dit kan gaan om forums die aan een project of studieroute 

zijn gekoppeld, of om algemene forums, die voor een grotere groep gebruikers 

toegankelijk zijn. 

 Kijk voor meer informatie op de HINT-pagina van Natschool V12. 

 

Inmiddels heeft de leverancier Three Ships een opvolger van Natschool V12 

gelanceerd onder de naam Cumlaude Learning waarmee bij instituut ISO een pilot 

wordt uitgevoerd. 

 

 Yammer  

Deze webbased applicatie is een micoblog, vergelijkbaar met twitter. De HR heeft 

een eigen Yammer.hr.nl omgeving waarbinnen relatief veilig kan worden 

gecommuniceerd en samengewerkt. Je kunt als docent of student van de HR een 

gratis account aanmaken. Op Yammer kun je berichten eventueel met bijlagen 

plaatsen of reageren op berichten van anderen. Je kunt op Yammer ook als 

opleiding, klas of groep een open of gesloten forum beginnen. 

 

3.5. Spelvormen met ICT 
 

Het leren met behulp van spelvormen wordt steeds meer toegepast in het onderwijs. ICT-

gerelateerde spelvormen zijn bijvoorbeeld: games, gamification en simulaties.  

 

Studenten proberen in een game een vooraf gegeven doel te behalen (“winnen”). Dat wordt 

bemoeilijkt door een beperkte set spelregels en een kunstmatig conflict. Dit conflict maakt het 

bereiken van het doel een uitdaging, het motiveert. Bij gamification worden game-elementen en 

mechanismes (competitie, samenwerking, exploratie, levels ) toegepast op situaties en 

http://natschool.hro.nl/
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/Systemen/Ntschool/
http://cumlaudelearning.nl/home/nl-nl/shop
http://natschool.hro.nl/
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/Systemen/Ntschool/
http://cumlaudelearning.nl/home/nl-nl/shop
https://www.yammer.com/hr.nl/#/home
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producten die in principe niet ontwikkeld zijn om mee te spelen. Een simulatie is een nabootsing 

van de werkelijkheid met als doel te kunnen werken of oefenen in een beschermde omgeving. 

3.5.1. Games 

Bij de hieronder beschreven ICT-applicaties beperken we ons tot voorbeelden van 

games, maar bij de HR wordt door het instituut WdK een minor aangeboden waarin 

Gamification centraal staat en in bijlage 9.3 worden voorbeelden genoemd van 

simulaties.  

 

ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 T-challange  

Deze applicatie wordt bij de HR gebruikt door IBK-deeltijd gebruikt T-Challange, 

een ‘business game à la carte’. T-Challenge is specifiek voor toepassing in het 

hoger beroepsonderwijs ontwikkeld. De game prikkelt het ondernemerschap en 

managementbewustzijn van studenten en is ontwikkeld voor gebruik binnen 

competentiegericht onderwijs. T-Challenge is niet één enkel game, maar is een 

bibliotheek van gamesmodules. Middels deze bibliotheek van modules en 

gerelateerde content kan een docent met behulp van een ‘menukaart’ online een 

business game samenstellen dat op deze wijze aansluit op de gewenste 

competenties voor een bepaalde groep studenten. De docent heeft daarbij de rol 

van architect en is dus niet een aannemer die alles zelf nog moet bouwen. Vergelijk 

het met een auteur van een artikel en de samensteller van een reader. 

 Dex-gaming  

Deze applicatie wordt bij de HR gebruikt door instituut COM waarbij games over 

ondernemerschap worden verbonden met het curriculum. Als studenten die games 

spelen krijgen ze niet alleen de scores te zien, maar ook aan welke competenties 

ze hebben gewerkt.  

 Markstrat  

Deze applicatie (Strategic Marketing Simulation Game) wordt bij de HR gebruikt 

door instituut COM ikt ook ‘Markstrat’. De studenten ‘spelen’ tien beslissingsrondes, 

waarin ze beslissingen nemen over R&D, het verkoopteam, de productie, de prijs, 

advertising en welke rapporten ze willen kopen. Hoe succesvol ze zijn wordt 

bepaald door de aandelenkoers van hun fictieve bedrijf.” 
  

https://www.kiesopmaat.nl/modules/hro/WDK/137573/
http://www.t-challenge.nl/
https://www.dex-gaming.com/
http://web.stratxsimulations.com/simulation/strategic-marketing-simulation/
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4. Keuze van toetsvomen en bijbehorende ICT-applicaties 
 

In dit hoofdstuk staan de toetsing en de daaraan gekoppelde ICT-applicaties centraal. Welke 

summatieve toetsen worden toegepast om vast te stellen of de studenten de beoogde leerdoelen 

hebben bereikt en welke formatieve toetsen zijn geschikt om de ontwikkeling en het leerproces van de 

student te bevorderen. 

 

Bij de keuze van de geschikte toetsvorm kan gebruik gemaakt worden van de matrix in bijlage 8.3 van 

deze handreiking 

4.1. Summatieve toetsing 

Bij summatieve toetsen gaat het om het resultaat. De beoordeling van summatieve toetsen wordt 
omgezet in studiepunten.   

 

ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Questionmark Perception (QMP)  

Deze applicatie wordt binnen de HR al een aantal jaar door de opleidingen bij meerdere 

instituten toegepast. QMP is geschikt voor toetsafname van grote aantallen studenten. Het 

wordt vooral toegepast voor summatieve toetsing.  

Aanvraag via het Servicepunt 

 Maple TA  

Deze applicatie wordt binnen de HR door enkele opleidingen gebruikt. Dit programma is vooral 

geschikt voor summatieve rekenkundige toetsen.  

Aanvraag via het Servicepunt 

4.2. Formatieve toetsing 

Formatieve toetsing richt zich op feedback aan de student over zijn ontwikkeling en leerproces, die 
moet leiden tot nieuwe leerdoelen voor de student. 
 
ICT-applicaties 

Applicaties die bij deze werkvorm gebruikt kunnen worden zijn: 

 Natschool V12  

De toetsomgeving van Natschool V12 kan worden gebruikt voor het ontwikkelen en afnemen 

van formatieve toetsen. Kijk voor meer informatie op de HINT-pagina van Natschool V12. 

Inmiddels heeft de leverancier Three Ships een opvolger van Natschool V12 gelanceerd onder 

de naam Cumlaude Learning waarmee bij instituut ISO een pilot wordt uitgevoerd. 

 Remindo  

Deze applicatie wordt gebruikt binnen het samenwerkingsverband ‘Toets & Leer’ bestaande uit 

vijf hogescholen waaronder de HR. Remindo wordt gebruikt voor formatieve toetsing voor de 

vakken: bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie en marketing. Neem voor meer informatie 

contact op met: Sander Schenk.  

 

5. Mobiel en papierloos studeren 
 
Bij Hogeschool Rotterdam gebruiken veel studenten en docenten een mobile device (tablet of 

smartphone). Wil je als docent of opleiding dit betrekken bij de invoering van blended learning, kijk dan 

op het weblog HRblendedlearning. Daar zijn de mogelijkheden op een rij gezet voor medewerkers en 

studenten van Hogeschool Rotterdam om mobiel en papierloos te kunnen werken en studeren: 

 

 Mobiel (en papierloos) studeren en werken bij de HR (1)  

 

 Mobiel (en papierloos) studeren en werken bij de HR (2)  
  

mailto:service@hr.nl
mailto:service@hr.nl
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/Systemen/Ntschool/
http://cumlaudelearning.nl/home/nl-nl/shop
http://www.toetsenleer.nl/over-ons/
mailto:sander.schenk@hr.nl
https://hrblendedlearning.wordpress.com/2015/04/20/mobiel-en-papierloos-studeren-en-werken-bij-de-hr-1/
https://hrblendedlearning.wordpress.com/2015/04/19/mobiel-en-papierloos-studeren-en-werken-2/
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6. Professionalisering, kennisdeling, advies en ondersteuning 
 

Wil je als docent je verder professionaliseren op het gebied van blended learning of je kennis m.b.t. ICT 

in het onderwijs delen met collega’s, dan zijn er een aantal mogelijkheden: 

 

6.1. HR Academie digitaal leren en ICT-vaardigheden 

De HR academie biedt een groot aantal trainingen en workshops om docenten en andere 

medewerkers van de hogeschool te professionaliseren op het gebied van blended learning en het 

gebruik van ICT. Deze trainingen en workshops worden aangeboden onder de thema’s: 

digitaal leren en ICT-vaardigheden. 

 

6.2. Digital Learning Lab (DLL) voor kennisclips en om te experimenteren 

Wil je als docent een kennisclip opnemen of wil je experimenteren met ICT van je onderwijs, dan 

kun je terecht bij het DLL. Misschien is daarbij ondersteuning nodig voor het bedienen van de 

apparatuur, dan kun je contact opnemen met Herdey Ronowidjojo. Als je functionele ondersteuning 

nodig hebt kun je contact opnemen met Brenda Lems. 

 

Het DLL is te vinden op de locatie Museumpark hoogbouw in ruimte MP.H02.017  

 

Wil je gebruik maken van het DLL, dan kun je online een tijd reserveren. Je kunt daarvoor inloggen 

op Confluence met je inlognaam en wachtwoord voor het HR-netwerk. Graag per reservering 

duidelijk vermelden: Contactpersoon, Tijdstip (van/tot), Aantal aanwezigen en Doel van de 

reservering. Ook is het mogelijk om via de balie van de mediatheek of telefonisch een tijd te 

reserveren (tel. 4393). De sleutel is op te halen bij de balie van de hoogbouw mediatheek 

Museumpark of in het kantoor naast het DLL.  

 

6.3. Informatie, kennisdeling, advies en ondersteuning 

Zoek je meer informatie over blended learning of het gebruik van ICT-applicaties kijk dan op: 

 HINT-pagina blended learning 

 HINT-pagina Krachtige leeromgeving 

 HINT-pagina (Concern)systemen 

 Confluence-pagina Digital Learning Inloggen met inlognaam en wachtwoord voor HR-netwerk 

 Weblog HRblendedlearning 

 Weblog Krachtige leeromgeving 

 Yammer blended learning 

 

Heb je vragen over blended learning, dan zijn er een aantal mogelijkheden: 

 alle technische vragen over concernsystemen en ICT-applicaties waarvoor de HR een licentie 

heeft kun je sturen naar het Servicepunt.  

 voor vragen over Natschool, kun je terecht bij de keyusers Natschool bij de instituten en bij het 

Servicepunt. 

 voor vragen over de digitale leeromgeving (DLO), kun je terecht bij het Servicepunt. 

 voor vragen over het opnemen van kennisclips of het experimenteren met ICT in het Digital 

Learning Lab (DLL), kun je contact opnemen met Herdey Ronowidjojo, Medewerker ICT-AV 

(FIT) en voor overige vragen over het DLL met Brenda Lems, Senior Informatiespecialist (OeO) 

 voor onderwijskundige vragen, kun je terecht bij de adviseurs onderwijskwaliteit (OeO) bij de 

instituten. 

 

Wil je als docent je kennis delen met collega’s, bezoek dan één van de bijeenkomsten die periodiek 

georganiseerd worden vanuit: 

 HR-netwerken: blended learning en onderwijsinnovatie  

 E-merge netwerken: blended learning, online learning, digitaal toetsen en digitale leeromgeving 

 Waarvoor uitnodigingen verschijnen op HINT bij HR-nieuws en op Yammer blended learning 
  

http://hint.hro.nl/nl/HR/Werken-bij/Overtref-jezelf/HR-Academie/HR-Academie-Thema?themanr=26&thema=Digitaal-leren
http://hint.hro.nl/nl/HR/Werken-bij/Overtref-jezelf/HR-Academie/HR-Academie-Thema?themanr=14&thema=ICT-vaardigheden
mailto:h.s.s.ronowidjojo@hr.nl
mailto:b.y.lems@hr.nl
http://hint.hro.nl/nl/HR/Over-de-HR/Kwaliteit-en-onderwijs/Blended-Learning/
http://hint.hro.nl/nl/HR/Over-de-HR/Kwaliteit-en-onderwijs/Krachtige-leeromgeving/
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/Systemen/Concernsystemen-introductie/
https://confluence.hro.nl/display/DL/Digital+Learning+Home
https://hrblendedlearning.wordpress.com/
https://hrkrachtigeleeromgeving.wordpress.com/
https://www.yammer.com/hr.nl/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=1386258
mailto:service@hr.nl
mailto:service@hr.nl
mailto:service@hr.nl
mailto:h.s.s.ronowidjojo@hr.nl
mailto:b.y.lems@hr.nl
http://hint.hro.nl/nl/HR/Over-de-HR/Kwaliteit-en-onderwijs/Blended-Learning/Netwerk-Blended-Learning/
http://e-merge.nu/category/blended-learning/
http://e-merge.nu/category/online-learning/
http://e-merge.nu/category/digitaal-toetsen/
http://e-merge.nu/category/digitale-leeromgeving/
https://www.yammer.com/hr.nl/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=1386258
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Websites 

https://www.nvao.net/system/files/pdf/Dublin%20Descriptoren.pdf 

http://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised/ 

http://www.kuleuven.be/onderwijs/evalueren/feedback/feedback 

https://hrblendedlearning.wordpress.com/  

 

 

 

8. Verbetersuggesties 
 

Staat er een fout in deze handreiking of heb je suggesties ter verbetering? 

Stuur dan een e-mail naar het Netwerk Blended Learning 

 

 

 

https://www.nvao.net/system/files/pdf/Dublin%20Descriptoren.pdf
http://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised/
http://www.kuleuven.be/onderwijs/evalueren/feedback/feedback
https://hrblendedlearning.wordpress.com/
mailto:netwerkblendedlearning@hr.nl


 Hogeschool Rotterdam, Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) en Faciliteiten en Informatietechnologie (FIT) 

 

Handreiking blended learning, V1.2, d.d. 6 mei 2017 

 
19 

9. Bijlagen 
9.1. Werkwoordenlijst leerdoelen (vlg. gereviseerde taxonomie van Bloom) 

 DD1 Kennis en inzicht*/** 

 

DD2 Toepassen kennis 

en inzicht 

DD3 Oordeelsvorming 

Lagere orde denkvaardigheden
 

Hogere orde denkvaardigheden, Probleem oplossen (P) 

Kennis onthouden (K) Begrijpen (B) Toepassen (T)
 

Analyseren (A) Evalueren (E) Creëren (C) 

Herken 

 arceer 

 identificeer 

 label 

 onderstreep 

 orden 

 wijs aan 

Herinner 

 benoem 

 beschrijf 

 citeer 

 definieer 

 maak overzicht van 

 noem 

 som op 

 vul in 

 

Interpreteer 

 herformuleer 

 parafraseer 

 representeer 

 vertaal 

Licht toe 

 leg uit 

 illustreer 

 onderbouw 

 verduidelijk 

 verklaar 

Classificeer 

 categoriseer 

 hergroepeer 

 prioriteer 

Vat samen 

 generaliseer 

 veralgemeniseer 

Leid af 

 concludeer 

 extrapoleer 

 interpoleer 

 voorspel 

Vergelijk 

 breng in kaart 

 contrasteer 

 deel in 

 koppel aan elkaar 

Voer uit 

 adviseer (eenvoudig) 

 bereid voor 

 bereken (eenvoudig) 

 bewerk 

 demonstreer 

 gebruik 

 los op 

 meet (eenvoudig) 

 modelleer 

 pas toe 

 presenteer 

 relateer 

 simuleer 

 verander 

 wijzig 

Implementeer 

 voer in 

 

Differentieer 

 deel in 

 determineer 

discrimineer 

 focus 

 onderscheid 

 ondervraag 

 onderzoek 

 ontleed 

 selecteer 

Organiseer 

 bepaal de 

samenhang 

 deduceer 

 induceer 

 integreer 

 schets 

 structureer 

Schrijf toe 

 geef een kenmerk 

 wijs toe 

 

 

Controleer 

 bereken (complex) 

 check 

 coördineer 

 experimenteer 

 interpreteer 

 licht door 

 meet (complex) 

 monitor 

 scoor 

 spoor op 

 test 

 toets 

Beoordeel 

 beargumenteer 

 bekritiseer 

 besluit 

 beveel aan 

 bewijs 

 los op 

 maak een keuze 

 ondersteun 

 recenseer 

 rechtvaardig 

 rapporteer 

 valideer 

 verdedig 

 waardeer 

Genereer 

 hypothetiseer 

Plan 

 maak plan of voorstel 

 ontwerp 

Produceer 

 adviseer (complex) 

 bouw 

 combineer 

 componeer 

 construeer 

 formuleer 

 ontwikkel 

 schep 

 schrijf 

 stel samen 

 

 

* Dublin-descriptoren voor hbo bachelor-niveau. DD1. Kennis en inzicht; DD2 Toepassen kennis en inzicht; DD3. Oordeelsvorming; DD4. Communicatie; DD5. Leervaardigheden. 
** DD1, DD2 en DD3 zijn in de bovenstaande tabel opgenomen omdat ze generiek toepasbaar zijn op alle leerdoelen van alle cursussen en te verbinden zijn aan alle werkwoorden. DD4 en DD5 zijn niet in de tabel opgenomen 
omdat ze alleen toepasbaar zijn op specifieke leerdoelen, cursussen en werkwoorden gericht op communicatie respectievelijk leervaardigheden. DD4 = Vaardigheid om ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek 
bestaande uit specialisten of niet-specialisten. DD5 = Leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 
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9.2. Toetsvormen volgens de Hogeschoolgids 
In de Hogeschoolgids worden de volgende toetsvormen gebruikt. Daaraan zijn definities toegevoegd op basis van de volgende documenten: 

- Toetsvormen Rotterdams toetsmodel 2.0, O&K, Expertisegroep Toetsing, 7 mei 2012. 

- Voorstel indeling toetsvormen voor Osiris en Hogeschoolgids, O&K, 2 juli 2012. 

 

Toetsvorm Afk. Definitie 

Assessment AS Een (criteriumgericht) interview van de student door minimaal twee assessoren waarin wordt beoordeeld of de student bepaalde competenties 

heeft ontwikkeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van een portfolio. Dan is het een portfolio-assessment. Andere vormen zijn: 

performance-assessment (beoordeling van professioneel handelen), peer-assessment (beoordeling door medestudenten), Self-assessment 

(zelfbeoordeling door de student). 

Digitale toets D Toets die per computer wordt afgenomen. Deze kan zowel groepsgewijs als individueel worden afgenomen. 

Groepsopdracht GO Toets waarvoor studenten groepsgewijs een opdracht uitvoeren. Zowel de inhoud als de vorm van het gemaakte werk kunnen worden 

beoordeeld. Daarbij wordt zowel de prestatie van de groep als van de individuele student beoordeeld. 

Multiple choice; MC Toets die controleert of de student de beoogde kennis heeft verworven in de vorm van gesloten vragen (meerkeuzevragen) 

Mondelinge toets M In een gesprek met de docent/beoordelaar wordt getoetst of de student over de gewenste kennis beschikt. NB: Alleen beoordeling door 

meerdere beoordelaars levert een betrouwbare toets op. 

Opdracht O Toets waarvoor de student individueel een opdracht uitvoert. Zowel de inhoud als de vorm van het gemaakte werk kunnen worden beoordeeld. 

Presentatie P Toets waarbij de student de resultaten van uitgevoerde werkzaamheden mondeling presenteert. Zowel de inhoud als vorm van de presentatie 

kunnen worden beoordeeld. 

Portfolio PF Een portfolio is een dossier waarin de student allerlei ‘bewijzen’ verzamelt van zijn/haar kunnen. In het portfolio kan de student bewijzen 

aandragen, zoals: voorbeelden van gemaakte producten, voorbeelden waaruit blijkt welke ontwikkeling de student heeft doorgemaakt, 

getuigenissen van anderen: commentaar en feedback op het functioneren van de student, uitslagen van toetsen, etc. 

Schriftelijke toets S Toets die schriftelijk wordt afgenomen. De inhoud van de toets kan verschillen: open vragen, gesloten vragen, vragen aan de hand van een 

casus of een combinatie daarvan. Deze toets kan zowel groepsgewijs als individueel worden afgenomen. 

Toetsing tijdens 

werkgroep 

TWG Toets waarbij studenten (groepsgewijs) een opdracht uitvoeren. Zowel de inhoud en vorm van het gemaakte werk als het proces kunnen 

worden beoordeeld. Daarbij wordt (zowel) de prestatie (van de groep als) van de individuele student beoordeeld. 

Vaardigheidstoets VH Toets waarbij wordt beoordeeld of een student één of enkele beroeps(technische) vaardigheden en/of specifieke procedures en handelingen 

beheerst. 

Verslag V Toets waarbij de student de resultaten van uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk vastlegt en de gemaakte keuzen verantwoord. Zowel de 

inhoud als vorm van het verslag kunnen worden beoordeeld 
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9.3.  Matrix van toetsvormen versus leerdoelen 
In de onderstaande matrix zijn de toetsvormen uit de Hogeschoolgids afgezet tegen de categorieën voor het classificeren van leerdoelen volgens de 

gereviseerde taxonomie van Bloom. 

 
    Categorieën volgens de gereviseerde taxonomie van Bloom 

Toetsvormen 

alternatieve namen Kennis onthouden 

(K) 

Begrijpen 

(B) 

Toepassen 

(T) 

Analyseren 

(A) 

Evalueren  

(E) 

Creëren  

(C) 

Assessment;   x x x x x x 

Digitale toets; = verzamelnaam voor meerdere toetsvormen.  

Zie schriftelijke toets 

x x x x x x 

Groepsopdracht;       x x x x 

Multiple choice;  mc-toets, meerkeuze toets x x         

Mondelinge toets;    x x x x x x 

Opdracht;    x x x x x x 

Presentatie;    x x x x x x 

Portfolio;   x x x x x x 

Schriftelijke toets; = een verzamelnaam voor:             

  kennis-/theorietoets met meerkeuze vragen x x         

  kennis-/theorietoets met open vragen x x         

  casustoets met open vragen x x x x x x 

Toetsing tijdens 

werkgroep; 

      x x x x 

Vaardigheidstoets;       x x x x 

Verslag    x x x x x x 
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9.4  ICT-applicaties voor gebruik in het onderwijs 
 

Onderstaand schema bevat ICT-applicaties die kunnen worden ingezet om blended learning vorm te geven. Gezien het enorme aanbod van applicaties heeft 

dit overzicht niet de pretentie om compleet te zijn. Voor een deel van deze applicaties beschikt Hogeschool Rotterdam over een licentie. Bij het opstellen van 

dit schema is gebruik gemaakt van: Blended learning toollist RAC (Bron: Yammer.hr.nl/Blended learning), Toolinglijst FIT, Tools en software voor blended 

learning en Tools voor binding door digitalisering (Bron: Confluence.hr.nl/Digital Learning).  

 

Om docenten snel op weg te helpen zijn, zijn links naar handleidingen van leveranciers en derden toegevoegd.  

 

Staat er een fout in dit overzicht of heb je suggesties ter verbetering? Stuur dan een e-mail naar het Netwerk Blended Learning 

 

ICT-applicatie Toepassing Handleidingen Vragen over 

applicaties met 

een HR-licentie 

HR-licentie / account Website 

Atlas kwalitatieve data analyse 
Handleiding Atlas.ti Servicepunt HR-licentie, aanvragen via  

aanvraagformulier 
http://atlasti.com/  

Camtasia screencasting/ capturing handreiking Camtasia 8  Geen HR-licentie www.camtasia.com 

Captivate screencasting/ capturing 
Handleiding Captivate  

Geen HR-licentie 
http://www.adobe.com/nl/product

s/captivate.html 

Confluence samenwerking handleiding Confluence Servicepunt HR-licentie, webbased applicatie https://confluence.hro.nl/  

Courselab auteursapplicatie Handleiding Courselab  Geen HR-licentie www.courselab.com 

Coursera content in Engels Handleiding Coursera  Geen HR-licentie www.coursera.org 

Creative Commons content 
Handleiding Creative 

Commons 

 
Geen HR-licentie http://creativecommons.nl  

Cumlaude Learning ELO 
Handleiding Cumlaude 

Learning 

 
Pilot bij ISO 

http://www.cumlaudelearning.nl/

home/nl-nl/shop  

Dex-gaming game   Betaald account https://www.dex-gaming.com/  

Efacqt aantekeningen maken handreiking Efaqt  Geen HR-licentie www.efaqt.com 

Feedbackfruits feedback  
 

Geen HR-licentie 
https://secure.feedbackfruits.com

/  

Freemind mindmap Handleiding Freemind  Geen HR-licentie http://freemind.mindmap.nl/  

Google Classroom samenwerken 

 

handreiking Google 

Classroom 

 

Geen HR-licentie 

https://www.google.com/intl/nl/ed

u/products/productivity-

tools/classroom/  

Groupzap mindmap samen maken 
 

handreiking Groupzap 

 
Geen HR-licentie www.groupzap.com 

Ilinc virtual classroom handreiking Ilinc  Geen HR-licentie www.ilinc.com 

mailto:netwerkblendedlearning@hr.nl
http://atlasti.com/wp-content/uploads/2014/05/atlasti_v7_manual_201312.pdf?q=/uploads/media/atlasti_v7_manual_201312.pdf
mailto:service@hr.nl
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/AVICT/Formulieren/Aanvraagformulier-educatieve-software/?ticket=ST-1913356-0yRu7hNlTndk5l9QczMbmblzbUu4yiNDJQq-20
http://atlasti.com/
https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-8.html
http://www.camtasia.com/
https://helpx.adobe.com/pdf/captivate_reference.pdf
http://www.adobe.com/nl/products/captivate.html
http://www.adobe.com/nl/products/captivate.html
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/Systemen/Confluence/
mailto:service@hr.nl
https://confluence.hro.nl/
http://www.courselab.com/view_doc.html?mode=doc&doc_id=5799960992579148568
http://www.courselab.com/
https://learner.coursera.help/hc/en-us
http://www.coursera.org/
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Documentation
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Documentation
http://creativecommons.nl/
http://cumlaudelearning.nl/home/nl-nl/shop/page/54
http://cumlaudelearning.nl/home/nl-nl/shop/page/54
http://www.cumlaudelearning.nl/home/nl-nl/shop
http://www.cumlaudelearning.nl/home/nl-nl/shop
https://www.dex-gaming.com/
https://www.efaqt.com/academy/en/news/snel-aan-de-slag-met-efaqt-alle-stappen-in-tutorials/
http://www.efaqt.com/
https://secure.feedbackfruits.com/
https://secure.feedbackfruits.com/
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyqKXu9f_OAhXMfRoKHSmXAPQQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uweavit.org%2Fgreenoven%2Fpluginfile.php%2F7068%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2Fstudentenmateriaal%2Fleren%2520leren%2520met%2520e-mindmaps%2FHandleiding%2520FreeMind.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AFQjCNGz-sLBaG8VNoEU1VQ4-cggNePG5A
http://freemind.mindmap.nl/
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en#topic=6020277
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en#topic=6020277
https://www.google.com/intl/nl/edu/products/productivity-tools/classroom/
https://www.google.com/intl/nl/edu/products/productivity-tools/classroom/
https://www.google.com/intl/nl/edu/products/productivity-tools/classroom/
http://groupzap.com/tour/features/
http://www.groupzap.com/
http://www.ilinc.com/services/training/user-guides/
http://www.ilinc.com/
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Inspiration mindmap Handreiking Inspiration  Geen HR-licentie www.inspiration.com 

ItunesU content 
Handreiking ItunesU  

Geen HR-licentie 
http://www.apple.com/nl/educatio

n/itunes-u/  

Kahoot stemmen handleiding Kahoot  Gratis account https://getkahoot.com/  

Khan Academy content   Geen HR-licentie https://www.khanacademy.org/  

Linoit digitaal prikbord handleiding Linoit  Geen HR-licentie http://en.linoit.com/  

Learnsharp toetsen 
 Servicepunt HR-licentie, aanvraag via het 

Servicepunt 
http://www.learnsharp.de/nl/ 

Maple TA toetsen 
Handreiking Maple TA Servicepunt HR-licentie, aanvraag via het 

Servicepunt 

http://www.maplesoft.com/produ

cts/mapleta/  

Markstrat game 

 

Handreking Markstrat 

 

Betaald account 

http://web.stratxsimulations.com/

simulation/strategic-marketing-

simulation/  

Mediasite video content 
 Servicepunt HR-licentie, aanvraag via het 

Servicepunt 

http://www.sonicfoundry.com/me

diasite/ 

Mentimeter stemmen handleiding Mentimeter  Geen HR-licentie http://mentimeter.com 

Moodle ELO Handreiking Moodle  Geen HR-licentie https://moodle.org/  

Myudutu auteursapplicatie Handreiking Myudutu  Geen HR-licentie www.myudutu.com 

Natschool V12 ELO handleidingen Natschool  HR-licentie  

OCW Consortium content 
 

n.v.t. 

 
Geen HR-licentie 

http://www.oeconsortium.org/cou

rses/language/Dutch/?page=1 

Padlet digitaal prikbord handleiding padlet  Geen HR-licentie www.padlet.com 

Palisade @Risk risicoanalyse 
Handreiking Palisade 

@Risk 

Servicepunt HR-licentie, aanvraag via het 

Servicepunt 
http://www.palisade.com/risk/  

Pitch2peer Peer review Handreiking Pitch2peer  Betaald account http://www.pitch2peer.com/nl/  

Presentations2go weblectures  
Servicepunt Aanvraagformulier video of 

weblecture 

www.presentations2go.com 

Prezi presentaties maken handleiding Prezi  Gratis account https://prezi.com/  

Questionmark perception 

(QMP) 
toetsen 

 

Handreiking QMP 

Servicepunt 
HR-licentie, aanvraag via het 

Servicepunt 

https://www.questionmark.com/nl

/content/questionmark-

perception  

Remindo toetsen 

Handleiding voor 

toetscoordinatoren en 

beheerders 

Servicepunt 
HR-licentie, aanvraag via het 

Servicepunt 

https://www.paragin.nl/producten

/remindotoets 

Screenhunter screencasting/ capturing 
Handleiding screenhunter Servicepunt HR-licentie, te installeren op 

iedere pc 
www.screenhunter.com 

Scrumblr samenwerking Handleiding Scrumblr  Geen HR-licentie http://scrumblr.ca/ 

http://www.inspiration.com/Start9
http://www.inspiration.com/
http://www.apple.com/nl/education/itunes-u/
http://www.apple.com/nl/education/itunes-u/
http://www.apple.com/nl/education/itunes-u/
http://portfolio-multimedia.weebly.com/uploads/9/6/6/5/9665413/handleiding_kahoot.pdf
https://getkahoot.com/
https://www.khanacademy.org/
http://www.youngworks.nl/wp-content/uploads/2013/10/09-handleiding-Lino-It1.pdf
http://en.linoit.com/
mailto:service@hr.nl
mailto:service@hr.nl
http://www.learnsharp.de/nl/
http://www.maplesoft.com/documentation_center/mapleta10/MapleTAUserGuide.pdf
mailto:service@hr.nl
mailto:service@hr.nl
http://www.maplesoft.com/products/mapleta/
http://www.maplesoft.com/products/mapleta/
http://www.stratxsimulations.com/Sims_Help/MSOL/enu/Participant-Handbook/Participant-Handbook-master.pdf
http://web.stratxsimulations.com/simulation/strategic-marketing-simulation/
http://web.stratxsimulations.com/simulation/strategic-marketing-simulation/
http://web.stratxsimulations.com/simulation/strategic-marketing-simulation/
mailto:service@hr.nl
mailto:service@hr.nl
http://www.sonicfoundry.com/mediasite/
http://www.sonicfoundry.com/mediasite/
http://media.leidenuniv.nl/legacy/mentimeter-handleiding-fgw.pdf
http://mentimeter.com/
https://docs.moodle.org/31/en/Moodle_manuals
https://moodle.org/
http://www.myudutu.com/myudutu/main/workspace/udutu_getting_started_guide.pdf
http://www.myudutu.com/
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/Systemen/Ntschool/
http://www.oeconsortium.org/courses/language/Dutch/?page=1
http://www.oeconsortium.org/courses/language/Dutch/?page=1
http://differentiatie.weebly.com/uploads/6/3/6/4/63640411/handleiding_padlet.pdf
http://www.padlet.com/
http://www.palisade.com/support/manuals.asp
http://www.palisade.com/support/manuals.asp
mailto:service@hr.nl
mailto:service@hr.nl
http://www.palisade.com/risk/
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2016/gp_pitch2peer.def.pdf
http://www.pitch2peer.com/nl/
mailto:service@hr.nl
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/AVICT/Audiovisuele-voorzieningen/Streaming-video/Aanvraagformulier-video-weblecture/
http://hint.hro.nl/nl/HR/Voorzieningen--Services/AVICT/Audiovisuele-voorzieningen/Streaming-video/Aanvraagformulier-video-weblecture/
http://www.presentations2go.com/
http://www.ict-edu.nl/upload/143/bestanden/Prezi_handleiding.pdf
https://prezi.com/
https://www.questionmark.com/nl/content/questionmark-perception
mailto:service@hr.nl
mailto:service@hr.nl
https://www.questionmark.com/nl/content/questionmark-perception
https://www.questionmark.com/nl/content/questionmark-perception
https://www.questionmark.com/nl/content/questionmark-perception
http://starfish.innovatievooronderwijs.nl/information/672/
http://starfish.innovatievooronderwijs.nl/information/672/
http://starfish.innovatievooronderwijs.nl/information/672/
mailto:service@hr.nl
mailto:service@hr.nl
https://www.paragin.nl/producten/remindotoets
https://www.paragin.nl/producten/remindotoets
http://www.wisdom-soft.com/downloads/ScreenHunter_Help.pdf
mailto:service@hr.nl
http://www.screenhunter.com/
http://scrumblr.ca/demo
http://scrumblr.ca/
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Shakespeak stemmen Handleiding shakespeak  Geen HR-licentie www.shakespeak.com 

Silverpoint contentcreatie Handleiding silverpoint  Credits via inkoop www.silverpoint.com 

Sketch-up 3d-tekenen 
Handleiding Sketchup Servicepunt HR-licentie, aanvraag via het 

Servicepunt 
http://www.sketchup.com/  

Skype screensharing Handleiding Skype Servicepunt HR-licentie www.skype.nl 

Smartboard smartboard handleiding Smartboard 
Servicepunt HR-licentie, te installeren op 

iedere pc 
Smartboard 

Smore presentaties maken Handleiding Smore  Geen HR-licentie www.smore.com 

Snag-it screencasting/ capturing Handleiding Snag-it  Geen HR-licentie www.snagit.com 

Socrative stemmen handleiding Socrative  Gratis account www.socrative.com 

Surfmarket content n.v.t. 

Servicepunt 

HR licentie 

https://www.surf.nl/over-

surf/werkmaatschappijen/surfma

rket  

SurveyMonkey enquete 
 

Handleiding SurveyMonkey 

 
Geen HR-licentie http://nl.surveymonkey.com 

Jing screencasting/ capturing Handleiding Jing  Geen HR-licentie www.techsmith.com/jing.html 

T-challenge game Handleiding T-Challenge  Betaald account http://www.t-challenge.nl/  

Universiteit van Nederland weblectures n.v.t. 
 

Geen HR-licentie 
http://www.universiteitvannederla

nd.nl/alle-colleges/  

Vimeo video/content handleiding Vimeo  Geen HR-licentie www.vimeo.com 

Wikiwijs leermateriaal handleiding Wikiwijs  Geen HR-licentie www.wikiwijs.com 

Wordle woordwolk Handleiding Wordle  Geen HR-licentie www.wordle.net 

Wordpress webblog handleiding Wordpress  Gratis account https://nl.wordpress.com/  

Yammer microblog handleiding Yammer Servicepunt HR-licentie https://www.yammer.com/hr.nl/  

Youtube video/ content handleiding YouTube  Geen HR-licentie www.youtube.com 

 

Links: 
http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools/ 
https://eduapp.nl/ 
http://www.onderwijslessen.nl/tools/ 

http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 
http://www.educatorstechnology.com/p/teacher-tools.html 
https://globaldigitalcitizen.org/50-edtech-technology-tools 

 
  

http://iwooweb.umcn.nl/fmw/ICT_Onderwijs/Manual%20Shakespeak%20PowerPoint%20Plugin.pdf
http://www.shakespeak.com/
http://kiosk.deboeck.com/public/modele/kiosk/content/Kiosk/Werken%20met%20een%20Silverpoint%20v4.1.6%20doc1.1.pdf
http://www.silverpoint.com/
http://www.3dontwerpen.nl/PDF/su-handl-2015_uittreksel2.pdf
mailto:service@hr.nl
mailto:service@hr.nl
http://www.sketchup.com/
http://www.theedublogger.com/files/2011/04/skype_guide-23lp0qv.pdf
mailto:service@hr.nl
http://www.skype.nl/
http://hint.hro.nl/contentassets/ea95e54a011f427f8f61536cc4711051/smartboard-de-basis-gebruik.pdf
mailto:service@hr.nl
http://www.smartboard.nl/?gclid=CO2M_66zgs8CFaIy0wodeaUHjw
http://www.burgettstown.k12.pa.us/cms/lib05/PA01000191/Centricity/Domain/66/Smore%20User%20Guide.pdf
http://www.smore.com/
https://www.gebruikershandleiding.com/Techsmith-Snagit-11.1/handleiding-5-486831.html
http://www.snagit.com/
http://siho.pxl.be/sites/default/files/handleiding-socrative.pdf
http://www.socrative.com/
mailto:service@hr.nl
https://www.surf.nl/over-surf/werkmaatschappijen/surfmarket
https://www.surf.nl/over-surf/werkmaatschappijen/surfmarket
https://www.surf.nl/over-surf/werkmaatschappijen/surfmarket
http://www.ccccs.org/members/documents/SurveyMonkeyUserManual.pdf
http://nl.surveymonkey.com/
https://www.techsmith.com/tutorial-jing.html
http://www.techsmith.com/jing.html
http://www.t-challenge.nl/htmls/docentinformatie.html
http://www.t-challenge.nl/
http://www.universiteitvannederland.nl/alle-colleges/
http://www.universiteitvannederland.nl/alle-colleges/
http://www.socialmediahandleiding.be/social-media/vimeo/
http://www.vimeo.com/
https://www.wikiwijs.nl/tools/maken/home.psml
http://www.wikiwijs.com/
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPxaDcrYLPAhXJHxoKHRucA8oQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Feducatie.debibliotheekhaarlemmermeer.nl%2Findex.php%3Fcmd%3Dfile%26action%3Ddownload%26file%3D1186&usg=AFQjCNHY57SfhuG0o2FOEx86W5KLodi64g
http://www.wordle.net/
http://fcsprint2.nl/bronnen/wp-content/uploads/2015/06/WordPresshandleidingPDF-2.pdf
https://nl.wordpress.com/
https://confluence.hr.nl/display/HBO/Yammer
mailto:service@hr.nl
https://www.yammer.com/hr.nl/
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-foundations?hl=en
http://www.youtube.com/
http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools/
https://eduapp.nl/
http://www.onderwijslessen.nl/tools/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/
http://www.educatorstechnology.com/p/teacher-tools.html
https://globaldigitalcitizen.org/50-edtech-technology-tools

