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De auteurs van dit rapport zijn verbonden aan de hogeschoolbrede onderzoekslijn

Onderwijskwaliteit in verbinding, een van de drie onderzoekslijnen binnen Kenniscentrum
Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. De onderzoekslijn Onderwijskwaliteit in
verbinding fungeert als partner en vindplaats voor kennis en methodologie, biedt
wetenschappelijke en veranderkundige inzichten aan op het gebied van onderwijs en
doet onderzoek naar best practices binnen Hogeschool Rotterdam. Zo dragen wij bij aan
evidence informed werken aan Hogeschool Rotterdam, voor studentsucces:
Onderwijs dat werkt, op z’n Rotterdams!

Inleiding
Hogeschool Rotterdam wil zich vanaf september gaan richten op het creëren van een
optimale mix van onderwijs op locatie en online onderwijs (zie UPDATE 13 JANUARI 2021:
Perspectief september en op locatie tijdens lockdown). Zo'n optimale mix wordt ook wel
aangeduid met de term ‘blended onderwijs', of 'blended leren’. Blended leren verwijst naar
het leerproces dat ontstaat uit een doordachte, geïntegreerde combinatie van onderwijs
op locatie (ook wel: face-to-face) en online onderwijs; een combinatie die gebruikmaakt
van de meest krachtige elementen voor leren in de beide modaliteiten. Blended leren
ontstaat niet vanzelf: om dit te realiseren zal een organisatieverandering (met
organisatorische en facilitaire voorwaarden) nodig zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een
visie- en implementatieplan.
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Om de transitie naar blended onderwijs te ondersteunen hebben twee onderzoekers van
het Kenniscentrum Talentontwikkeling een literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat er
reeds bekend is uit overzichtsstudies naar dit soort institutionele transities. Hoewel de
huidige omstandigheden uniek zijn (door corona hebben alle instellingen en hun docenten
noodgedwongen, in een crisissituatie, ervaring opgedaan met het verzorgen van
onderwijs op afstand) kunnen er belangrijke lessen getrokken worden op basis van eerder
onderzoek. Met deze inzichten kan worden voortgebouwd op de huidige ervaringen.
Hieronder presenteren zij in het kort de belangrijkste bevindingen.
De volledige review is Engelstalig en wordt aangeboden aan een peer-reviewed tijdschrift.
Dit is de publieksversie en is meer praktisch van aard.
Om per (instituut van een) hoger onderwijsinstelling tot een visie en implementatieplan te
komen voor een duurzame transitie naar blended onderwijs, biedt deze review
aandachtspunten en aanknopingspunten. Handig bij het schrijven of het checken of er
overal aan gedacht is.

Korte samenvatting
Wat zegt onderzoek over de doelen, middelen en veranderende werkwijzen van de
stakeholders als een instelling of instituut overgaat op blended onderwijs? Deze
publieksversie van een uitgebreide review van wetenschappelijke literatuur biedt
aandachtspunten voor een duurzame transitie naar blended onderwijs op drie niveaus in
de organisatie. Met als doel blended leren te kunnen realiseren zal beleidsmatig,
organisatorisch en facilitair moeten worden nagedacht over het vormgeven aan blended
onderwijs. De bevindingen uit deze review kunnen goed meegenomen worden in de
overwegingen die nu gemaakt worden in aanloop naar het nieuwe schooljaar, en in de
gesprekken die we hierover met elkaar gaan voeren.

Aandachtspunten voor een duurzame transitie naar blended hoger
onderwijs (overzichtstabel)
Om met een kort overzicht te beginnen is hieronder eerst een overzichtstabel geplaatst.
De narratieve review heeft een overzicht van aandachtspunten opgeleverd, die bijdragen
aan afstemming en samenwerking tussen de verschillende niveaus in de organisatie als
het gaat om waarom, hoe en wat dit vraagt van wie (op basis van de onderverdeling van
Adekola, Dale, & Gardiner, 2017). Wat zegt onderzoek over de doelen, middelen en
veranderende werkwijzen van de stakeholders als een instelling of instituut over gaat op
blended onderwijs?
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Naast de aanwijzing van Adekola et al. (2017) om te letten op de ‘why, what, how and who’
bij de transitie naar blended leren geeft hun studie naast een institutioneel kader voor
versterkt, blended leren ook aan dat de ene instelling meer voorbereid is dan de andere op
vier elementen:
•

Betrokkenheid en commitment (stakeholders),

•

Competentie-niveau (stakeholders, including staff and students),

•

Samenwerking in professionele leergemeenschappen (delen van good practices,
Blended learning evidence vertalen in praktische handvatten en trainingen, cocreatie in onderwijsontwerp).

•

Informatievoorziening en communicatie (bewustzijn en alignment/ in afstemming
brengen).
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Overzichtstabel 1. Aandachtspunten (aangegeven onder ‘Waarom’, ‘Hoe’ en ‘Wie’?)
Aandachtspunten verticale alignment verschillende onderdelen van een hoger onderwijsinstelling voor een succesvolle
implementatie van blended onderwijs, uitgewerkt volgens wie, waarom en hoe (Adekola, Dale, & Gardiner, 2017).
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Inleiding
Hogeschool Rotterdam wil zich vanaf september 2021 gaan richten op het creëren van een
optimale mix van onderwijs op locatie en online onderwijs (UPDATE 13 JANUARI 2021:
Perspectief september en op locatie tijdens lockdown). Met als doel blended leren te
kunnen realiseren zal beleidsmatig, organisatorisch en facilitair moeten worden
nagedacht over het vormgeven van blended onderwijs.
Om deze transitie te ondersteunen hebben twee onderzoekers van Kenniscentrum
Talentontwikkeling een literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat er reeds bekend is uit
overzichtsstudies naar dit soort institutionele transities. Hieronder presenteren zij in het kort
de belangrijkste bevindingen.
Om per instituut tot een visie en implementatieplan voor duurzame transitie naar blended
hoger onderwijs te komen, biedt deze review aandachtspunten en aanknopingspunten.
Handig bij het schrijven of het checken of er overal aan gedacht is. Voor de volledige
versie van de review, die later gepubliceerd wordt, kan contact opgenomen worden met
de auteurs.

Wat is Blended Onderwijs?
In de praktijk is het handig een onderscheid te maken tussen ‘Blended Learning’, 'Blended
Teaching’ en ‘Blended Education' (Goeman, Poelmans, & Van Rompaey, 2018).
Blended onderwijs verwijst naar de formele context binnen een instelling, die bepaald
wordt door beleid en organisatorische, facilitaire voorwaarden voor het kunnen
aanbieden van blended onderwijsprogramma's en cursussen.
Blended didactiek verwijst naar het ontwerpen en faciliteren/ondersteunen van blended
leeractiviteiten (ook pedagogisch).
Blended leren verwijst naar het leerproces dat ontstaat uit een doordachte, geïntegreerde
combinatie van onderwijs op locatie (ook wel: face-to-face) en online onderwijs.
Er is in het onderzoeksveld nog niet overal overeenstemming over de definities. Bij het
vormgeven van een blended leeromgeving ontstaan ook veel variaties. Er zijn
verschillende vormen van blended leren die effectief zijn gebleken (De Bruijn-Smolders &
Prinsen, 2021). Instituten binnen een hoger onderwijsinstelling (en de inhoudelijke
onderwijsdomeinen waaruit zij bestaan) volgen vaak een eigen onderwijsmodel vanuit
een eigen visie op leren en hieruit ontstaan verschillen met betrekking tot (blended)
leeractiviteiten, technologische en didactische ondersteuning hiervoor, en de manier
waarop leeruitkomsten geordend en vastgelegd worden. Dit wordt gezien als een
verrijking door verschillende aanpakken, maar maakt het ook moeilijker om kennis te
delen.
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Variatie in manieren van implementeren van blended onderwijs ontstaat ook op basis van
een aantal organisatorische voorwaarden, en in hoeverre de organisatie deze reeds op
orde heeft (Graham, Woodfield and Harrison, 2013).

Volwassenheidsmodel voor hoger onderwijsinstellingen
Is onze instelling klaar voor een transitie naar Blended Onderwijs? Wat is er nodig om
voorbereid te zijn? In de literatuur is een aantal verschillende modellen uitgewerkt dat hier
antwoord op geeft. Twee hiervan benoemen we hieronder (het model van Adekola en
EMBED).
Adekola's (2017) model benoemt vier elementen:
1.

De verschillende stakeholders leggen zich vast op het maken van de transitie naar
blended leren,

2.

Deze mensen zetten hiervoor de relevante competenties in (en beschikken hier ook
over),

3.

Er is een noodzaak tot samenwerking,

4.

Een belangrijke rol voor communicatie om het organisatie-bewustzijn te voeden en
een zeker mate van afstemming te bereiken.

Een groot Europees onderzoeksproject (EMBED) heeft een zelfscan opgeleverd waarmee
instellingen hun eigen mate van volwassenheid vast kunnen stellen op 8 aspecten (zie
Figuur 1).

(Bron) Figuur 1
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Gespreid leiderschap en een multidisciplinaire aanpak
Het figuur hierboven geeft reeds weer hoeveel verschillende partijen betrokken zijn bij een
transitie naar Blended Onderwijs. De verschillende overzichtsstudies geven dan ook aan
dat er een noodzaak is tot gespreid leiderschap (Garrison and Vaughan, 2013), zodat
stakeholders vanuit verschillende organisatieonderdelen vanuit eigen expertise input
leveren op de besluitvorming. Wanneer er strategische beslissingen genomen worden, is
dit van invloed op de organisatie en het welzijn van de gehele organisatie. De strategie
voor blended onderwijs verschaft duidelijkheid over de bedoeling van de transitie en geeft
daarbij prioriteiten aan.
Vanuit leiderschap is het van belang dat er ruimte gegeven wordt om nieuwe dingen uit te
proberen, dat er middelen beschikbaar gesteld worden, en dat mensen met relevante
expertise in de benodigde (aanvullende) rollen geplaatst worden (zoals ICTO-coaches/
instructional designers, informatiemanagers en onderwijskundig adviseurs). Het
leiderschap kan samen met de (ervarings)experts op het gebied van blended onderwijs
de andere onderwijsprofessionals in de organisatie motiveren voor de transitie, en in
brede zin de lijnen aangeven waarlangs (gefaseerd) opgeschaald kan worden.
Het leiderschap verschaft duidelijkheid aan de verschillende organisatieonderdelen over
(de mogelijke consequenties voor):
•

Het onderwijsprogramma (en de cursussen waaruit dit programma bestaat)

•

De strategie voor het aanschaffen, produceren of hergebruiken van blended
leermaterialen

•

Studentenzaken

•

ICT facilitering

•

Studieloopbaanbegeleiding

•

Onderwijs en cursusevaluatie

•

Verwachtingen van studenten

•

Opzet van de gezamenlijke ondersteuningsstructuur

•

Noodzakelijke professionele ontwikkeling

•

Rol van de docent, en ontwikkelingen in studentenaantallen

Het ontwerpen van Blended Onderwijs vergt een multidisciplinaire aanpak. De individuele
docent heeft hier dus voldoende ondersteuning bij nodig. Voor docenten wordt vaak het
TPaCK model aangehaald (Koehler & Mishra, 2009); een blended onderwijs ontwerp komt
tot stand op basis van domein inhoudelijke kennis (Content Knowledge; CK), pedagogischdidactische kennis (Pedagogical Knowledge PK) en technologische kennis (TK). Deze
combinatie van kennis is momenteel nog in ontwikkeling bij de meeste van onze docenten.
En zelfs als een docent deze competenties reeds bezit, vergt een oplossing voor blended
leren vaak toch nog afstemming met een IT-afdeling, een privacy officer, of bijvoorbeeld
de afdeling die de inkoop van software regelt.
Het komen tot goede oplossingen voor blended onderwijs vergt een lerende cultuur in de
gehele organisatie. Omdat onderzoek laat zien dat een strategische benadering in de
transitie naar blended onderwijs niet een benadering is die vooraf de precieze aanpak kan
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voorschrijven, maar dat de ontwikkeling naar een gedeelde (samenhangende en
betekenisvolle) aanpak geleidelijk vorm krijgt (en we onderwijl meer ontdekken over hoe
het leren hierdoor getransformeerd kan worden), is een focus op het formeren van
professionele leergemeenschappen en het bieden van ondersteuning cruciaal. Zo kan er
gezamenlijk toegewerkt worden naar oplossingen voor blended leren.

Redenen voor blended onderwijs en aandachtpunten op de verschillende
niveaus
Waarom zouden al deze verschillende stakeholders nu gaan inzetten op de transitie naar
Blended Onderwijs? Hoe gaan we dit gezamenlijk aanpakken, en welke aandachtspunten
moeten hierbij in acht genomen worden? Hieronder wordt dit besproken op de
verschillende niveaus (macro, meso, micro) in de organisatie.
Op elk niveau wordt het 'waarom', ‘hoe’ en 'wie’ besproken (gebaseerd op de indeling van
Adekola et al., 2017).

Instellingsniveau en instituutsniveau
Welke overwegingen en aandachtspunten zijn er op instellingsniveau voor de transitie
naar blended onderwijs?
[Waarom] Hoger onderwijsinstellingen zijn altijd op zoek naar manieren om nieuwe
studentpopulaties aan te boren. Het kan hier gaan over deeltijdstudenten, internationale
studenten of studenten die behoefte hebben aan meer flexibele vormen van onderwijs.
Daarnaast zijn hoger onderwijsinstellingen op zoek naar manieren om beter samen te
werken met het werkveld en dus ook naar manieren om de leeromgeving voor studenten
uit te breiden voorbij de muren van de instelling. Recentelijk heeft de COVID-19 pandemie
aan het licht gebracht dat de vastgoedstrategie van de instellingen herzien zou kunnen
worden als het aandeel dat online onderwijs inneemt groter wordt. Docenten zullen door
hun ervaringen in de coronatijd ook gaan vragen om meer flexibiliteit.
Veranderingen in nationaal beleid zijn ook van invloed op de transitie naar blended
onderwijs. Er zijn reeds ontwikkelingen in gang gezet richting het flexibiliseren van het
hoger onderwijs (Van Engelshoven, 2021), en het ministerie heeft opgeroepen tot het op
grote schaal ontwikkelen en delen van digitale (open) leermiddelen (ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap, 2019). Strategische partnerschappen (met andere HO
instellingen of het bedrijfsleven) voor het samen creëren en uitwisselen van digitale
leermiddelen en digitale credits (badges) kunnen vernieuwing van het onderwijsaanbod
en schaalvoordelen opleveren.
[Hoe] De gewenste schaal waarop instellingen blended onderwijs gaan toepassen, zal
bepaald moeten worden. Wordt begonnen met alleen de deeltijdopleidingen, gaat een
aantal instituten binnen de instelling als voorlopers fungeren, of mogen opleidingen zelf
beslissen hoe ver ze gaan in deze ontwikkeling? Instellingen zullen voldoende middelen
moeten toebedelen bij het komen tot haalbare en duurzame actieplannen. Van der Klink
(2021, p.5, tabel 2) schetst verschillende niveaus van blended onderwijs met daarbij de
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voorspelde impact op docenten (en daarmee de organisatie). De verschillende niveaus
hebben ook consequenties voor de kwaliteit van het leerproces dat daarmee bereikt kan
worden; om betere uitkomsten te bereiken is het aanvullen van de huidige methodes (low
impact blend, van der Klink, 2021) niet voldoende maar zal het onderwijs echt op een
onderbouwde, evidence-informed manier herontworpen moeten worden (medium tot
high impact blend).
Het sturen op kwaliteit vanuit het leiderschap is van groot belang, maar vooral verbindend
leiderschap kan als katalysator dienen voor de transitie (Vanderlinden, 2014), omdat er
veranderingen moeten plaatsvinden in bijna alle organisatieonderdelen. De veranderende
rol van docenten, maar vooral ook de transformatie van het leerproces van onze
studenten die gepaard gaat met de transitie vergt adequate ondersteuning. In de uitvoer
van de visie op blended leren staat de expertise van de docenten als onderwijsontwerpers
centraal, maar het benodigde herontwerp van onderwijsprogramma's zal ook de
ondersteuningsstructuur transformeren (VanDerLinden, 2014).
[Wie] Om te komen tot zowel efficiënt als effectief blended onderwijs is (onderwijskundig
en gespreid) leiderschap op institutioneel niveau nodig. De drijvers achter betrokkenheid
bij de transities zijn veranderingen in persoonlijke/personele behoeften (in de huidige
context mede ontstaan door de coronacrisis), veranderingen in de behoeftes van
studenten, nieuwe mogelijkheden om te werken volgens professionele overtuigingen, en
soms een strategische roep om actie. Er zijn dus verscheidene drijvers en docenten
worden hierbij voldoende in staat gesteld mee te praten, te reageren, en voldoende
ondersteund om adequaat uitvoering te geven aan de gewenste transitie.

Niveau van de ondersteunende diensten en andere organisatie-elementen
[Waarom] Afhankelijk van de ambities die op de verschillende organisatieniveaus
geformuleerd worden, zullen de diensten in stelling gebracht moeten worden. De
overgang naar blended onderwijs vergt veranderingen in de manier waarop
studentenzaken georganiseerd worden en hoe docenten ondersteund en gefaciliteerd
worden. Effectieve blended onderwijs-ontwerpen sluiten aan op de behoeftes van
docenten en studenten. Als deze behoeftes expliciet gemaakt worden zullen de stappen
die nodig zijn blended onderwijs te verbeteren duidelijker worden.
[Hoe] De volwassenheid van de bestaande (IT) infrastructuur is een bepalende factor in
het behalen van ambities richting blended onderwijs. Welke digitale leermiddelen er ter
beschikking komen om online leeractiviteiten te ondersteunen, hangt af van onder meer
inkoopbeleid, AVG en ethische aspecten. Daarnaast spelen mediatheken een rol met
betrekking tot het beschikbaar maken van digitale leermaterialen. Onderwijsadviseurs
kunnen de instituten bijstaan op pedagogisch-didactisch vlak en voor het bewaken van
de onderwijskwaliteit, en speciaal toegeruste ICT&O-coaches (instructional designers)
kunnen helpen bij het doordacht ontwerpen en oplossen van problemen van blended
onderwijs.
De professionele ontwikkeling van docenten neemt een centrale plek in bij de transitie
naar blended onderwijs. De ondersteunende diensten zullen samen met de docenten
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moeten leren hoe blended onderwijs ingericht kan worden. Het combineren van
inhoudelijke expertise van de docenten met de pedagogisch-didactische kennis die nodig
is bij ondersteunen van blended leren, en de koppeling aan passende digitale materialen,
middelen en applicaties vergt een multidisciplinair leerproces. Mediatheken en SLC’ers
zullen studenten steeds vaker op afstand en op flexibele tijden kunnen bedienen.
Vaak moeten ook administratieve en organisatorische hobbels overwonnen worden; denk
aan cursusregistratie en roostering e.d.
[Wie] Binnen de professionele leergemeenschap die tussen en binnen elk
organisatieniveau gevormd zullen moeten worden, bevinden zich op deze meso-laag van
de ondersteunende diensten belangrijke stakeholders. Hun werk zal belangrijke
veranderingen ondergaan, dus er moet snel bijgeleerd worden [IT afdelingen, mediatheek
etc.].

Docenten en studenten
[Waarom] Nu docenten meer gewend geraakt zijn aan het inzetten van digitale middelen
voor hun onderwijs (en digitaal leermateriaal steeds beter kunnen vinden, gebruiken en
zelf creëren) kunnen zij hun professionele ontwikkeling op dit gebied voortzetten. Blended
onderwijs ontwerp integreert tijd- en plaatsgebonden activiteiten met online materiaal en
activiteiten, waarbij beide vormen (wederzijds, en in combinatie) waarde toevoegen aan
het didactische- en het leerproces. Blended onderwijsontwerp en blended didactiek
maken het mogelijk variatie aan te brengen in de aanpak van meer docent-gecentreerd
naar meer student-gecentreerd, of om blended groepsopdrachten te integreren (Galvis,
2018). Hierbij varieert de mate van controle en begeleiding door de docent. Het biedt
aanvullende en soms transformerende manieren om lerende interacties tot stand te
brengen (tussen studenten en leermateriaal, tussen docent en student, en tussen
studenten onderling).
Studenten kunnen profiteren van de focus op het leerproces bij blended leren (relevantie,
interesse en plezier); dit kan hun betrokkenheid bij dit proces verhogen, zowel als hun
studentsucces (De Bruijn-Smolders & Prinsen, 2021). Studies laten zien hoe het
doorzettingsvermogen verhoogd kan worden door blended leren (Van Laer & Elen, 2018).
Studenten zullen in de nabije toekomst meer flexibiliteit verwachten; 'levenslang’ leren kan
beter gefaciliteerd worden met blended onderwijs. Ook kunnen instellingen voor hoger
onderwijs met blended onderwijs meer studenten tegelijk bedienen; studenten kunnen
sneller (geautomatiseerde) feedback ontvangen, deelnemen aan vormen van
samenwerkend leren (bijvoorbeeld voor peer-feedback) en docenten kunnen op een
efficiëntere en effectievere manier differentiatie aanbrengen in hun begeleidingsaanpak.
[Hoe] Ook docenten kunnen profiteren van digitale middelen die hen in hun taken
ondersteunen en meer variatie in hun aanpak mogelijk maken. Maar zij hebben goede
voorbeelden, ruimte, tijd en adequate ondersteuning nodig om hun onderwijs op een
onderbouwde manier (evidence-informed) te kunnen herontwerpen. Het inzetten van
digitale middelen vergt het combineren van inhoudelijke, onderwijskundige en
technologische kennis, zodat de technologie ook echt meerwaarde biedt voor het
didactische proces en het leerproces. Niet alle docenten hebben een positieve houding
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ten opzichte van online didactiek, mede omdat ze de mogelijkheden van de blended vorm
nog niet hebben kunnen ontdekken, ervaring missen, maar ook omdat online onderwijs
(nog) niet strookt met hun opvattingen over effectieve didactiek en pedagogiek. Blended
didactiek combineert verschillende didactische strategieën (b.v. directe instructie met
‘advanced organisers, één-op-één begeleiding, feedback etc.), vormen van leermateriaal
(b.v. kennisclips, interactieve digitale oefen-applicaties) en leeractiviteiten (b.v.
samenwerkend leren, probleemgestuurd leren). Blended didactiek is mede gericht op het
vergroten van de autonomie van de student, beter samen aan kennis bouwen, en het
ondersteunen van zelfsturing met leerstrategieën.
Bij een overgang naar blended onderwijs, didactiek en leren zouden de noden van
studenten centraal moeten blijven staan. Studenten zullen behoefte hebben aan
duidelijkheid over datgene wat van hen verwacht wordt, waar informatie te vinden is, en
wat zij van de begeleiding van hun leerproces kunnen verwachten (Porter et al., Quin et al.,
2012). Veel adoptie- en implementatiewerk richt zich op het helpen en ondersteunen van
docenten, en vaak minder op studenten (Graham et al., 2013). Als studenten de
noodzakelijke digitale geletterdheid missen, zullen er routes ingebouwd moeten worden
om hen dit bij te brengen. Nieuwe digitale applicaties zouden, liefst met studenten, op
gebruiksgemak en meerwaarde (voor het didactische – of leerproces) getest moeten
worden.
[Wie] Docenten gaan voortbouwen op de ervaringen die ze voor en tijdens corona
opgedaan hebben met de combinatie van online onderwijs met onderwijs op locatie.
Vanuit een duidelijke onderwijsvisie kunnen zij nu met voldoende ondersteuning gaan
toewerken naar een vorm van blended onderwijs. Hoewel de voorlopers (early adapters)
onder hen een belangrijke rol hebben gespeeld in de respons op de uitdagingen van de
corona beperkingen zal de verantwoordelijkheid voor een productieve transitie naar
blended onderwijs naar de toekomst toe gedeeld moeten worden met alle andere
stakeholders in de organisatie; met alleen mooie lokale vernieuwingen komen we er niet
(Marshall, 2011). Het zelfvertrouwen van de docenten in het vormgeven aan blended
onderwijs zal een rol spelen in adoptie na afloop van de crisis. Hun overtuigingen met
betrekking tot goed onderwijs kunnen ter motivatie dienen om hiervoor ook nieuwe
middelen te blijven inzetten (Ibrahim & Nat, 2019; Gachago, Zyl, Hitge, Ivala, & Morkel, 2018).
Een studie door Anthony et al. (2020) geeft een mooi overzicht van de condities die bij
studenten een rol spelen als blended learning geadopteerd wordt, in aanvulling op
aandachtpunten die hiervoor ook in de andere review over betrokkenheid bij blended
learning (De Bruijn-Smolders & Prinsen, 2021; publieksversie) reeds gegeven zijn. Hierbij
spelen de interacties met de docent en tussen studenten een rol, op basis van hun
ervaringen, het waargenomen voordeel van het inzetten van digitale middelen,
betrokkenheid bij blended onderwijs, motivatie en flexibiliteit. De houding van studenten
ten opzichte van blended onderwijsvormen en de studenttevredenheid zouden in de
gaten gehouden moeten worden, en ook of ze mee blijven komen. Ook op hun
zelfregulerende vaardigheden zal een hoger beroep worden gedaan. Dit moeten veel
studenten nog leren, dus zullen we ze hierbij moeten ondersteunen.
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Conclusie
Om onze studenten, vanuit onze onderwijsvisie, goed te ondersteunen tijdens hun studie
zal hun leerproces in de transitie naar blended onderwijs centraal staan. Deze review was
gericht op de vraag welke institutionele condities een rol spelen (vandaar ook dat het
instituut steeds bovenaan staat), maar dit alles staat in dienst van de student en onze
missie als hoger onderwijsinstelling.
Er wordt flink wat van de organisatie gevraagd in de transitie naar blended onderwijs. Uit
de review blijkt dat het verstandig is te sturen op gespreid en verbindend leiderschap,
waarbij een lerende cultuur wordt uitgedragen door de kartrekkers en rolmodellen. Er moet
voldoende capaciteit gecreëerd worden. Naast herverdeling van bestaande middelen en
mensen vergt een dergelijke transitie een injectie waarvoor commitment van het
leiderschap vereist is. Hierbij kan worden gestuurd vanuit een (institutionele) visie op de
overgang naar blended learning.
Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven garanderen, is er belang bij om uitkomsten
van onderzoek te vertalen naar praktische handvatten en trainingen. Communicatie en
het delen van kennis zijn cruciaal om een lerend netwerk in de organisatie te voeden.
Goede voorbeelden van blended learning vernieuwingen spelen hierbij een cruciale rol. De
benodigde kennis is aanwezig in de organisatie en in aangekoppelde externe netwerken,
maar de nagestreefde transitie vergt ook een cultuur van zelfsturende professionals in de
interne professionele leergemeenschap.
Wanneer we bekijken wat er nu bekend is over de manier waarop hoger
onderwijsinstellingen optimaal kunnen profiteren van de overgang naar blended
onderwijs, valt op te merken dat er aan flink wat radartjes gedraaid moet worden om de
voordelen te kunnen realiseren. En een dergelijke review roept ook altijd weer nieuwe
vragen op. Maar de bevindingen uit deze review en de review naar blended leren, binding
van studenten en studentsucces (De Bruijn-Smolders & Prinsen, 2021) kunnen goed
meegenomen worden in de overwegingen die nu gemaakt worden in aanloop naar het
nieuwe schooljaar, en in de gesprekken die we hierover met elkaar gaan voeren.
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