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Inleiding 
 
De Covid-19-pandemie heeft we-
reldwijd het onderwijs gedwongen 
om de afgelopen maanden meer 
op afstand te werken. Studenten, 
docenten en andere onderwijspro-
fessionals hebben een enorme 
flexibiliteit en volharding getoond. 

Inzet is steeds geweest de studen-
ten met succes te laten studeren 
en voor dit studiejaar studievertra-

ging zo veel mogelijk te voorko-
men. Dat dit grotendeels is gerea-
liseerd, is allerminst vanzelfspre-

kend en is zeker een reden om 
trots te zijn.  
 
 

Nu zijn we op het moment geko-
men om vooruit te kijken naar het 
komend studiejaar. In deze bro-
chure beschrijven we hoe Zuyd 
Hogeschool vanaf 1 september in-
vulling zal geven aan ‘blended on-
derwijs’. We willen onze onder-

wijsprofessionals inspireren en het 
creatieve denken stimuleren bij 
het opzetten van studeerbaar én 

doceerbaar blended onderwijs. 
 

8 juni 2020 

Saskia Brand-Gruwel 
Bart Paumen 

 

 

Met blended onderwijs verwijzen we naar een combinatie 
van activiteiten op de locaties van Zuyd en online onder-
wijs. Met passie voor de ontwikkeling van onze studenten 

streven we naar een goede én veilige mix, zodat onze stu-
denten succesvol kunnen blijven studeren.  
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De keuze voor blended  

onderwijs nader toegelicht 
 
Voor het uitwerken van het onderwijs vanaf 1 september 2020 gebruiken 
we het continuüm van Last (2020). Het continuüm benoemt vier mogelijke 
scenario’s (onder de blauwe balk). De uiterste polen zijn ‘iedereen onder-

wijs op afstand’ en ‘iedereen onderwijs op school’.  

 

 
 
De vier scenario’s kunnen op verschillende manieren worden ingezet:  
 
 Exclusief Één onderwijs-model voor langere termijn en dus voorspel-

baar en goed organiseerbaar 

 Gedifferentieerd Afhankelijk van het type onderwijs een combinatie 
van verschillende scenario’s (b.v. vaardigheids-onderwijs versus hoor-

college) 

 Alterneren Afwisseling van de verschillende scenario’s afhankelijk van 
de golvende outbreak status van het coronavirus in de loop van de tijd, 
maar dus minder voorspelbaar op langere termijn 

 
In de keuze voor een onderwijs-
scenario speelt het maatschappe-
lijk belang een grote rol. ‘Iedereen 
op afstand’ leidt tot moeilijk berei-
ken van bepaalde (kwetsbare) 
groepen studenten. ‘Iedereen naar 

school’ legt mogelijk grote druk op 

(uiteindelijk) de gezondheidszorg: 
door de grote drukte kunnen 
brandhaarden ontstaan en het co-
rona-virus worden verspreid. De 
middelste scenario’s in het conti-
nuüm lijken met de huidige onze-

kerheid over de toekomstige ont-
wikkelingen te verkiezen, vanuit 

maatschappelijk belang, maar ook 
vanuit het belang van student en 
medewerkers. Zuyd Hogeschool 
kiest voor een gedifferentieerd 
model waarbij blended onderwijs 
en individuele onderwijsbegelei-

ding worden gecombineerd. Blen-

ded onderwijs betekent voor ons 
een combinatie van een beperkt 
aantal noodzakelijke en wenselijke 
momenten van face-to-face con-
tact op de locaties met online on-
derwijs. Daarbij zijn de studeer-

baarheid, doceerbaarheid en orga-
niseerbaarheid van het onderwijs 

https://www.linkedin.com/pulse/hoger-onderwijs-de-15m-samenleving-didactische-scenarios-barend-last
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belangrijke uitgangspunten. Indi-

viduele onderwijsbegeleiding bete-
kent in de praktijk dat het voor 
elke individuele student altijd dui-
delijk is bij wie hij of zij met vra-
gen of zorgen terecht kan (face-

to-face of online). 
 
De mate waarin binnen blended 
onderwijs wordt gekozen voor 
face-to-face onderwijs is afhanke-
lijk van de strengheid van de over-

heidsmaatregelen. We gaan voor-

lopig uit van een bezetting waarbij 
we de 1,5 meter-regel kunnen 
waarmaken. Er zijn praktijkonder-
wijs en praktijktoetsen waarbij de 
1,5 meter lastig kunnen worden 
gegarandeerd, zoals bij diverse 

opleidingen in de gezondheids-

zorg, hiervoor heeft Zuyd speci-
fieke protocollen ontwikkeld.  
 
Wanneer later in het jaar 2020 of 
in 2021 weer meer face-to-face 

contact mogelijk is, dan is het 
denkbaar om in het gekozen sce-
nario te schuiven naar meer con-
tactonderwijs waarbij we steeds 
een evenwichtige combinatie met 
afstandsonderwijs garanderen (al-

ternerend scenario). Omge-

keerd, als onverhoopt de maatre-
gelen maken dat wij weer strenger 
moeten zijn, zullen we net als af-
gelopen maanden weer meer on-
line moeten gaan uitvoeren. Ook 
dan zullen we de kwaliteit van het 

onderwijs blijven borgen.  
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Uitgangspunten blended  

onderwijs vanaf september 
 
De gekozen aanpak houdt in dat 
docent en student samenkomen 
op school wanneer dat ‘didactisch’ 

wenselijk is of wanneer het voor 
de voortgang of binding van stu-
denten essentieel is, bijvoorbeeld 
voor bepaald vaardigheidsonder-
wijs, een toets, evaluatie of een 

activiteit die bijdraagt aan de bin-
ding van studenten met medestu-

denten, docenten en de oplei-
ding.  
 
Voor alle opleidingen binnen Zuyd 
hanteren we een aantal uitgangs-
punten:  

 We organiseren ons onderwijs 
in ‘blended’ vorm, dat wil zeg-
gen in een combinatie van 
face-to-face en online onder-

wijs die het mogelijk maakt 
om de onderwijsdoelen te be-
halen. 

 We gaan uit van een locatiebe-
zetting waarbij de 1,5 meter-
regel kan worden geborgd. 

Daarbij gaan we ervan uit dat: 

 Instructie-, hoorcolleges en 
andere didactische werkvor-
men die zich ervoor lenen zo-

veel mogelijk online worden 
opgezet. 

 Contactmomenten zijn er al-

leen om: 
o vaardigheids- en praktijk-

onderwijs te verzorgen, 
o te toetsen als dat online 

niet mogelijk is, 
o onderwijsactiviteiten te or-

ganiseren voor eerstejaars 
om hen een goede over-
gang te bieden van voorop-

leiding naar Zuyd, 
o onderwijsactiviteiten te or-

ganiseren voor groepen 
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studenten omdat het wen-

selijk is voor de binding of 
omdat de voortgang in het 
geding komt (extra face-to-
face begeleidingsmomen-
ten). 

 Als bij vaardigheidsonderwijs 
of andere activiteiten (bijvoor-
beeld in lab-ruimtes) de 1,5 
meter niet kan worden gega-
randeerd zullen mondkapjes 
worden gebruikt.  

 Toetsen worden waar mogelijk 
in alternatieve vormen online 
afgenomen, waarbij de kaders 
Uniform Toetsen in Coronatijd 
worden gehanteerd. 

 Externe en interne stages zijn 

mogelijk. Daarbij worden de 
uitgangpunten en richtlijnen 
van Zuyd en de ontvangende 
instelling gehanteerd en uiter-
aard de RIVM-richtlijnen ge-

borgd. 

 Bij reizen voor stage en ex-
change naar het buitenland is 
het reisadvies BuZa leidend en 
daarbij is het van belang dat 
op redelijke wijze kan worden 

gereisd (is er bijvoorbeeld 

vliegverkeer mogelijk).  

 Niet-onderwijsactiviteiten, zo-
als overleg en ondersteunende 
activiteiten, vinden zoveel mo-
gelijk online plaats

 

Zuyd heeft een protocol beschreven voor onderwijs vanaf  
1 september. Daarin wordt meer in detail beschreven op 

welke manier Zuyd omgaat met veiligheid en gebruik van 
gebouwen, met aanwezigheid van studenten en docenten 
voor onderwijsactiviteiten, met planning en roostering op 

school en andere relevante zaken. 

https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/actueel/nieuws/corona/uniform-handelen-toetsen-en-examineren-n.a.v.-coronacrisis.pdf
https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/groepen/leidinggevenden/corona/zuydbeleid-in-relatie-tot-andere-organisaties.pdf
https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/groepen/leidinggevenden/corona/zuydbeleid-in-relatie-tot-andere-organisaties.pdf
https://www.rivm.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/groepen/leidinggevenden/corona/protocol-anderhalvemeterschool-zuyd-versie-1.2.pdf
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Leren van de crisis  
 
De overstap naar blended onder-
wijs in het voorjaar is in een snel-
treinvaart verlopen, waardoor er in 
eerste instantie niet veel tijd ge-
weest is om grondig na te denken 
over digitale didactiek. Het be-
staande onderwijs, dat ontworpen 

is om ‘face-to-face’ te verzorgen, 
werd min of meer ongewijzigd 
overgedragen naar de digitale 

leeromgeving. Voor het vormge-
ven van het blended onderwijs 
vanaf september zullen we wel-

overwogen keuzes maken om 
evenwichtig, studeerbaar en do-
ceerbaar onderwijs te kunnen ver-
zorgen. Om die keuzes te onder-
bouwen maken we gebruik van de 
vele ervaringen die opleidings-
teams en ondersteuners (binnen 

en buiten Zuyd) hebben opgedaan 
met online onderwijs, waarbij we 
lessons learned en best practices 
met elkaar delen.  
 
Nog voor de zomervakantie onder-
zoeken we via een ‘group concept 

mapping’-studie wat studenten en 
docenten de afgelopen maanden 
heeft geholpen om succesvol on-

line te studeren en doceren en wat 
behouden moet worden als de co-
rona-crisis voorbij is. Zo evalueren 

we de gehanteerde onderwijsme-
thodiek van de afgelopen tijd en 
leren we wat voor de langere ter-
mijn het onderwijs kan versterken. 
Inzichten die we daarbij opdoen 
zullen we intern en extern delen.  
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Blended onderwijs  

ontwikkelen  
 
Elke opleiding van Zuyd staat voor de uitdaging om een vertaling te maken 
van de uitgangspunten naar onderwijs- en toetsprogramma’s voor studie-
jaar 2020-2021. Bij dat ontwikkelproces zijn verschillende aspecten waarde-

vol.  

 

 

Studeerbaar blended onderwijs 
 
Studeerbaarheid is geen nieuw 
aandachtspunt in het hoger onder-
wijs. We hanteren binnen Zuyd 
uitgangspunten voor studeerbaar 

onderwijs (sleutels voor studeer-
baarheid) zoals een beperkt aantal 
onderwijseenheden en toetsen, ac-
tief leren, een stimulerend onder-
wijsklimaat en opleiden als team-
prestatie. In ons onderwijsbeleid 
(onderwijsvisie in de praktijk) ligt  

 
de nadruk op (onze passie voor) 
de ontwikkeling van de student. In 
de uitwerking ervan staan zes 
thema’s centraal: aansluiting, stu-

deerbaarheid, studentbegeleiding, 
toetsing, doorstroom en integratie 
van onderzoek in het onderwijs. 
Die blijven van belang, maar vra-
gen een vertaling naar de nieuwe 
omstandigheden en de online mo-
gelijkheden.  

 

  

Blended Learning bij  
Business Studies 
 

 “De cursus Organisational Behavior Management (OBM) van Business Stu-
dies kent nu acht online bijeenkomsten. De studenten krijgen een keer per 
week een webinar en daarnaast is Moodle hun 'werkboek'. Per week vindt de 
student op Moodle een korte introductievideo, een overzicht van de op-
drachten en de succescriteria. Studenten moeten literatuur lezen en kunnen 
daarover een opdracht inleveren op Moodle. Als ze die ingeleverd hebben 

komt er een nieuwe opdracht tevoorschijn. Dit is een casus waarvan ze de 

docentenuitwerking zien als ze hun eigen antwoord insturen. Er is vervol-
gens een kennisclip (die iedereen kan zien) waarin de theorie is toegepast 
op een casus. Na elk webinar is er een verwerkingsopdracht. Dat doet de 
student eerst zelfstandig en stuurt deze in via Moodle. Daarna wordt feed-
back gevraagd aan 2 medestudenten en past de student zijn of haar uitwer-
king eventueel nog aan. Deze nieuwe uitwerking inclusief feedback stuurt hij 

ook in op Moodle.”  

https://www.zuydnet.nl/werken/onderwijs/-onderwijsontwikkeling/succesvol-studeren
https://www.zuydnet.nl/werken/onderwijs/-onderwijsontwikkeling/succesvol-studeren
https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/over-zuyd/strategie-en-beleid/de-onderwijsvisie-in-praktijk.pdf
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Actief Leren 
 

Ook voor blended onderwijs is het 
van belang dat het studenten prik-
kelt en uitdaagt om actief te leren. 

Dit veronderstelt dat we een mix 
van werkvormen inzetten die past 
bij de leerdoelen en rekening 
houdt met voorkennis, leercompe-
tenties en belangstelling van (onze 
diverse populatie) studenten 
(Schmidt, 2012). In het onderwijs 

kunnen werkvormen ten behoeve 

van instructie, interactie, samen-
werken, individueel werken en in-
dividuele coaching op stimulerende 
manier gecombineerd worden.  
 

Sommige onderwijsactiviteiten le-
nen zich meer voor online werk-
vormen dan andere activiteiten. 
Online hoorcolleges en online in-
structiefilmpjes 

bijvoorbeeld zijn prima werkvor-
men voor kennisoverdracht. Vra-
gen die studenten beantwoorden 

om voorkennis te activeren of ge-
zamenlijk werken aan een ge-
deelde mindmap om een bepaald 
probleem of concept uit te werken, 
zijn werkvormen die online goed 
kunnen worden ingezet. Dat kan 
via synchrone, maar ook via asyn-

chrone communicatie. Ook video’s 

kunnen worden ingezet om actief 
leren te stimuleren (voor inspira-
tie, zie deze link). Samenwerken 
kan online, maar vaak is voor sa-
menwerken aan een project nabij-

heid op school van belang. Ook 
vaardigheidsonderwijs of activitei-
ten in een laboratorium vragen 
veelal om face-to-face onderwijs. 

 

Self-regulated Learning  
 
Aspecten van zelfregulatie (Zimmer-
man, 2002) zijn in blended onderwijs 

van belang, omdat hierbij een sterker 
beroep wordt gedaan op het vermogen 
van studenten om het eigen leerproces 
te organiseren en te sturen. Dat vraagt 
van de ontwerpers van onderwijs een 
shift in het denken van ‘teacher-cente-
red’ naar ‘learning-centered’ onderwijs 

en van studenten dat ze het heft in 
handen nemen in het werken aan hun 

leerdoelen. Het gevoel het eigen leer-
proces zelf in de hand te hebben, ver-
groot de motivatie van studenten. Dat 
vraagt van hen goede planningsvaar-
digheden, maar ook een goed zicht op 

de eigen sterktes en leerpunten.  
  

Zelfregulatie en structuur bij 
Ergotherapie 
 

“Het thuis studeren vraagt 
veel zelfdiscipline. Studenten 
van de opleiding Ergotherapie 
vragen naar een nieuwe 
structuur. Het standaard 
rooster met tussenuren voor 
zelfstudie helpt hen nu niet. 

Studenten vragen om de on-
line colleges/ bijeenkomsten 

elke ochtend te plannen, zo-
dat zij ook op tijd op staan. 
Het voordeel is dat er een 
contactmoment is en dat 
helpt hen om een planning te 

maken. Dit helpt om in het 
ritme van studeren te blij-
ven.”  

https://onderwijsonderzoekblog.files.wordpress.com/2016/03/schmidt-h-2012-hoe-actief-leren-studiesucces-bec3afnvloedt.pdf
https://digitaledidactiek.zuyd.nl/video-als-startpunt-voor-actief-leren-corona-update-8/
https://www.researchgate.net/publication/237065878_Becoming_a_Self-Regulated_Learner_An_Overview
https://www.researchgate.net/publication/237065878_Becoming_a_Self-Regulated_Learner_An_Overview
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Van opleidingen vraagt het dat ze 
aandacht hebben voor leerstrate-
gieën en studievaardigheden, bij 
voorkeur op een manier die geïn-
tegreerd is in de verschillende on-

derwijsactiviteiten (Verkoeijen, 
2016). Opleidingen kunnen bij-
voorbeeld projecten of opdrachten 
opknippen in delen en vaker met 
studenten in gesprek over hoe het 

lukt planningen te maken en met 
succes te studeren. Goede forma-
tieve feedbackmomenten gecom-
bineerd met zelfreflectie kunnen 
daarbij zeer waardevol zijn. Er zijn 

ook tal van tips te vinden om stu-
denten te ondersteunen om suc-
cesvol thuis te studeren, (kijk 
eens naar deze link). 

 

Minor van, voor en door studenten bij  
Hotel Management School Maastricht 
 

De minor Horizons in Hospitality is een minor van, voor en door studenten van 
de Hotelschool. Deze is dit jaar zeer goed gewaardeerd. Vrijwel alle studenten 

gaven in hun reflecties aan zeer enthousiast te zijn over de minor en deze ze-
ker aan te raden aan vrienden.  
 

Na de eerste vier weken, waarin de tutorgroepen werkten aan de opbouw van 
de ‘body of knowledge’, ging het onderwijs op afstand, net op het moment dat 
de projectgroepen van start moesten gaan. Er was een Moodle cursus inge-
richt met duidelijke structuur rond de 4 opdrachten van de minor. De coördi-
nerende docent begon een vlog. Aan het begin van elke week introduceerde 

zij wat er op de agenda zou staan en aan het einde van de week rondde ze af 
met een persoonlijke noot en met het uitspreken van waardering en reflectie 
op de week. Dit initiatief werd enorm gewaardeerd en bleek inderdaad waar-
devol voor de binding. Voor de projecten is gewerkt met Mural.co, videopre-
sentaties van prototypes en Bluejeans rooms waar studenten in kleine groe-
pen feedback kregen van andere studenten en docenten.  
 

Het succes van deze online activiteiten werd bepaald door een strakke voorbe-

reiding van studenten op basis van heldere instructies die zowel via voice be-
richten in de WhatsApp groep, als via Moodle werden gecommuniceerd. Hier-
bij was de samenwerking met het ‘studenten communicatieteam’ belangrijk, 
omdat zij altijd eerst controleerden of de instructies helder waren.  
 

De minor wordt altijd afgerond met een event waarin de projectgroepen hun 
eindresultaten presenteren. Dat werd nu een online event. De studenten van 
het final event team bouwden zelf een website waarbij ze diverse Bluejeans 

Rooms gebruikten waarin gasten lezingen, presentaties en discussies konden 
bijwonen. Er werd een online proefpresentatie georganiseerd, waarna alle 
groepen nog de mogelijkheid hadden om de puntjes op de i te zetten voor het 
online event op 23 april. Het werd een groot succes, voor de studenten, do-
centen en opdrachtgevers. 

https://www.avans.nl/binaries/content/assets/nextweb/onderzoek/lectoraat-brein-en-leren/lectorale-rede-boekje.pdf
https://www.avans.nl/binaries/content/assets/nextweb/onderzoek/lectoraat-brein-en-leren/lectorale-rede-boekje.pdf
https://digitaledidactiek.zuyd.nl/succesvol-thuis-studeren-corona-update-7/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/zuyd/HH/137880/
https://murielledamen.wixsite.com/finalevent
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Sociale binding 
 
Het is niet vanzelfsprekend om in 

een blended onderwijssetting ook 
sociale binding met medestuden-
ten, docenten en de opleiding te 
realiseren. Studenten kunnen het 
als belemmerend ervaren dat ze 
hun studentenleven niet ten volle 
kunnen leven, de school is immers 

meer dan alleen een plaats om te 
leren. Ook het sociale leven van 
een student speelt zich er af. Daar 
moeten we oog voor hebben door 
studenten binnen de 1,5 meter-re-

gel zo veel mogelijk op school de 
kans te geven zich te verbinden en 

daarnaast de binding te versterken 
in online communities.  
Daarbij besteden we bijzondere 
aandacht aan onze eerstejaars 
studenten, die we welkom mogen 

heten bij Zuyd. Deze studenten 

moeten in bijzondere omstandig-
heden de overstap maken van 
vooropleiding naar vervolgoplei-
ding en hebben wellicht een rug-
zakje met onderdelen uit hun 
vooropleiding die nog afgerond 
moeten worden. We kiezen ervoor 

om hun onderwijsprogramma in 
belangrijke mate op school te la-
ten plaatsvinden met een mix van 
leeractiviteiten en activiteiten voor 
sociale integratie. Ook zullen we 

speciale aandacht geven aan het 
introductieprogramma aan het be-

gin van het studiejaar. Ook dit kan 
binnen de geldende regelgeving in 
blended vorm (voor online kennis-
makingsactiviteiten zie deze link). 

 
 

https://digitaledidactiek.zuyd.nl/online-verbonden-corona-update-15/
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Niet alleen voor eerstejaars stu-

denten is binding van belang. Alle 
studenten heten we binnen de 
geldende richtlijnen weer welkom 
op school zodat ook zij hun studie 
en studentenleven weer vorm 

kunnen geven. Aan alle studenten 
bieden we bovendien een duide-
lijk en toegankelijk aanspreek-
punt om met persoonlijke en on-
derwijs-gerelateerde vragen te-
recht te kunnen. Onze docenten 

zijn alert op de uitdagingen waar 

studenten mee te maken krijgen 
en gaan met hen in gesprek. Ook 
hogerejaars studenten  
kunnen een rol krijgen in de be-
geleiding van studenten uit  
 

eerdere studiejaren. 

 
 
 

 
 
 

 

 

Digitaal spreekuur bij o.a.  

Ergotherapie, Fysiothera-
pie, Logopedie 
 
“Het digitaal inloopspreekuur-

tje (wekelijks of vaker) waarin 
de opleiding een update geeft 
en studenten vragen kunnen 
stellen vinden zij erg prettig. 
Studenten willen dit behou-
den. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met het 

rooster, soms valt het samen 

met lesactiviteiten.”  
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Virtueel leren en exposeren bij  

Communication and Multimedia Design 
 
“Want waar het onderwijs niet zelden nog zoekend is naar functionele 
en aantrekkelijke online leer- en onderwijsomgevingen, en waar tege-

lijkertijd studenten links en rechts uitkijken naar een online plek om 
met elkaar te chillen, zijn het studenten en docenten van de opleiding 
Communication and Multimedia Design (CMD) van Zuyd Hogeschool 
die zelf hun eigen onderwijs-, leer- en sociale omgeving hebben gecre-
eerd. Niet omdat het ‘moest’, maar omdat men het ‘leuk’ vond en er 
‘zin in’ had. 
 

Inmiddels hebben zij samen met andere studenten en docenten deze 

ruimte doorontwikkeld tot een virtueel onderwijs- en social hot-
spot met o.a. een auditorium, werkruimtes en een expositiehal. Zo vol-
gen én geven studenten hier nu workshops, vinden posterpresentaties 
en exposities plaats, worden gezamenlijke projecten uitgevoerd en 
wordt online onderwijs gegeven. Herbij worden in de expositiehal de 

werken van studenten niet alleen geëxposeerd, maar ook beoordeeld. 
 
De zelfgecreëerde online omgeving bevalt zodanig dat ook nieuwe eer-
stejaars studenten hier ontvangen worden. Ze krijgen zo een impressie 
van wat er in de verschillende vakken gedaan wordt. Ook is er een vir-
tuele ‘Meet and Greet’ met huidige eerstejaars- en hogerejaarsstuden-
ten, en vinden er op deze plek individuele gesprekken plaats met de 

studiecoaches. Door de extra mogelijkheden die deze online omgeving 
biedt, is de proefstudeerdag aangepast en opgewaardeerd met nieuwe 
elementen.” 

https://www.facebook.com/watch/?v=239257157255509
https://www.facebook.com/watch/?v=239257157255509
https://www.zuyd.nl/opleidingen/communication-and-multimedia-design/proefstuderen
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Toetsen  
 
Toetsen worden ook na 1 septem-

ber zo veel mogelijk online afge-
nomen. We kiezen nog steeds niet 
voor schriftelijke summatieve toet-
sen via online proctoring (te frau-
degevoelig).  
 
Ter vervanging van een schrifte-

lijke toets met surveillance zijn de 
afgelopen tijd veel alternatieven 
gehanteerd: een schriftelijke op-

dracht zoals een essay of beroeps-
product, een toepassingsopdracht 
a.d.h.v. een casus; een online 

mondeling tentamen zoals een re-
deneergesprek of criteriumgericht 
interview. Ook een take-home-
tentamen is mogelijk. Daarbij zijn 
de vragen zo geformuleerd dat de 
antwoorden niet direct uit het 
boek zijn te halen, maar studenten 

eigen inzichten en overwegingen 

moeten gebruiken om tot een ant-

woord te komen. Er zijn ook oplei-
dingen die hun studenten vragen 
wat zij zelf de eerlijkste en best 
passende toetsvorm vinden. Stu-
denten blijken met bijzonder in-
ventieve en goed bruikbare alter-
natieven te komen. Deze manier 

van werken past ook goed bij het 
hogergenoemde self-regulated 
learning. Daarbij bepalen studen-

ten zelf in welke vorm ze een on-
derdeel willen afsluiten en welke 
beoordelingscriteria daarbij gehan-

teerd worden. Opleidingen kunnen 
aan de studenten daarvoor een 
aantal kaders meegeven. Een 
voorbeeld is terug te vinden via 
deze link.  
De examencommissie zal altijd ak-
koord moeten geven op de inge-

zette toetsvorm.

https://www.ru.nl/docenten/onderwijs/toetsen-en-beoordelen/toetsen-tijden-corona/toetsing-gebaseerd-self-directed-learning/
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Een aantal tips voor  

ontwikkelaars op een rij 

Op basis van bovenstaande richtlijnen en aandachtspunten een aantal tips 
voor de ontwikkeling van blended onderwijs: 

 
 Ga uit van een belasting van de gebouwen waarbij de 1.5 meter afstand-

regel kan worden geborgd. Stem hierover af met eventuele  
andere academies op de leslocatie. 

 Verplaats jezelf in het perspectief van een concrete student die blended 

onderwijs volgt en vraag je af hoe je hem of haar kan prikkelen en  
activeren om te (blijven) leren.  

 Maak voor studenten altijd helder wat van hen wordt verwacht in het on-
derwijs, zowel wat betreft de leerdoelen (wat) als het leerproces (hoe).  

 Deel studentengroepen waar nodig op in kleinere groepen waarin de (on-
line) interactie gemakkelijker en veilig kan verlopen.  

 Hanteer in het onderwijs een stimulerende en activerende mix van  
diverse (online en beperkt face-to-face) werk- en toetsvormen. 

 Draag er zorg voor dat momenten van instructie niet langer duren dan 
nodig. Vul ze eventueel aan met voorbereidende (zelf)studie en verwer-

kingsopdrachten. 

 Besteed als docent ook tijdens onderwijsactiviteiten aandacht aan het 
welbevinden van studenten. Draag zorg voor elkaar.  

 Organiseer voldoende interactie en face-to-face ontmoetingen van  
(kleinere groepen van) eerstejaars studenten. Keep it safe! 

 Reflecteer met studenten op studieplanning, leer- en studeer- 
strategieën.  

 Volg de studievoortgang van studenten op en reageer indien nodig alert 
en proactief. Besteed zo nodig extra aandacht aan studenten die achter-
stand van de afgelopen maanden moeten wegwerken. 

 Evalueer met studenten hoe ze onderwijs en toetsen ervaren en stel bij 

waar nodig.  

 Organiseer een virtuele omgeving en/of evenementen waar studenten en 
docenten elkaar zowel academisch als sociaal kunnen ontmoeten  

 Doe als docent een beroep op ondersteuning en scholing die wordt aan-
geboden. Deel ervaringen en leer van elkaar.  

 
Last but not least: Draag zorg voor jezelf en elkaar. 
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Onderwijsregelgeving 
 
Minimaal de eerste twee onder-
wijsperiodes van studiejaar ’20-’21 
worden op basis van bovenstaande 
uitgangspunten ingevuld. Aanpas-
singen in de curricula ten aanzien 
van werkvormen, toetswijze en –
afname en programmering kan de 

vraag oproepen hoe ‘coronaproof’ 
de huidige OER voor 2020-2021 
zal zijn. Daar zullen we flexibel 

mee om moeten gaan om maat-
werk te kunnen garanderen.  
 

Zuyd heeft de opleidingen twee 
opties aangeboden:  

1. De OER wordt opgesteld als 
ware 2020-2021 een regulier stu-
diejaar, zonder extra maatregelen. 
Alle aanpassingen waar de over-
heidsmaatregelen om vragen, 
worden in een addendum beschre-
ven en apart in procedure ge-

bracht in de medezeggenschap. 
 
2. De OER wordt opgesteld met 

verwerking van alle aanpassingen 
waar de overheidsmaatregelen om 
vragen. De aanpassingen worden 

integraal met de OER in procedure 
gebracht in de medezeggenschap. 
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Ondersteuning 
 
De opleidingsteams bouwen de ko-
mende tijd aan een blended curri-
culum voor het studiejaar 2020-
2021, waarbij begeleiding en on-
derwijs op school voor bepaalde 
studenten en groepen studenten 
kan worden ingepland. Verschil-

lende opleidingen zullen specifieke 
vragen en uitwerkingsissues heb-
ben. Dat vraagt van docenten - 

net als de afgelopen maanden - 
creatief denken om invulling te ge-
ven aan blended onderwijs zonder 

de beoogde leerdoelen uit het oog 
te verliezen.  

 
Bij het ontwerpen en organiseren 

hiervan kan een beroep worden 
gedaan op de samenhangende on-
dersteuning vanuit de verschil-
lende ondersteunende diensten.  
 
Aandachtspunt daarbij is dat voor 

docenten niet alleen de manier 
van lesgeven verandert, maar ook 
de omgeving en het samenzijn 

met collega’s. Onze opleidingen 
geven zelf invulling aan momenten 
van digitale en face-to-face ont-
moeting van docenten en manage-

ment.  
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