
Online leren hoeft helemaal geen slap aftreksel te zijn van een serie bijeenkom-
sten in een zaaltje. Sterker nog: een doordachte blend van online en offline leren, 
van groepswerk en individueel werk, van leren op je eigen tijd en leren met ande-
ren tegelijk, is veel effectiever dan de traditionele opzet. Voeg daar nog de voor-
delen van meer flexibiliteit in tijd en plaats en meer autonomie voor de lerende 
aan toe, en je begrijpt waarom blended leren niet meer weg te denken is uit het 
ontwikkellandschap van vandaag.

Maar hoe ontwerp je zo’n sterk en innovatief leertraject? Want er is zoveel meer te 
kiezen dan vroeger. Wie betrek je bij je ontwerp? Welke cruciale keuzes maak je 
voor de vorm? Hoe kies je de beste tools uit? En waar let je op bij het faciliteren? 
In Blended leren ontwerpen geven we je een state-of-the-art overzicht van het 
vakgebied en krijg je volop handvatten, modellen en tips. Geven we je dé oplos-
sing, dé blauwdruk of dé tool voor blended leren? Nee, daar geloven we niet in. Jij, 
als HRD’er, ontwikkelaar, adviseur of trainer kunt met hulp van dit boek je eigen 
leerpad kiezen en doorlopen. Of je nou op zoek bent naar de juiste blended oplos-
sing voor een traject in jouw organisatie of naar de snelste manier om een super-
strakke innovatieve sessie neer te zetten: dit boek is je eerste stap.

Joitske en Sibrenne werken samen
in Ennuonline (www.ennuonline.com).
Zij geven al sinds 2010 advies aan organisaties 
en bieden leergangen aan over online en 
blended leren. Ze bloggen actief en schreven 
eerder de boeken En nu online en Leren in 
tijden van tweets, apps en likes. Ze begeleiden 
daarnaast de actieve community LOSmakers
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Alles over tools, 
design

en faciliteren

JOITSKE HULSEBOSCH  EN  SIBRENNE WAGENAAR

Blended Leren Ontwerpen
De ontwikkelingen rondom corona hebben er mede voor gezorgd 
dat online- en blended leren in een stroomversnelling zijn geraakt. 
Maar hoe geef je dat nu vorm? Joitske Hulsebosch en Sibrenne 
Wagenaar, pioniers en zeer ervaren adviseurs op dit gebied, reiken 
je in dit boek de helpende hand. Een goed doordachte mix van online 
en offline leren, van groepswerk en individueel werk, van leren in 
eigen tijd en leren tegelijk met anderen is volgens deze auteurs veel 
effectiever dan een traditionele opzet. 
 TEKST: MARIËL RONDEEL

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken, die elk 
een fase in het ontwerp van online- en blended leren 
belichten: van het organiseren van de start van het 
ontwerpproces tot het kiezen en ontwikkelen van 
platform, tools en materialen en online faciliteren. 
Elk hoofdstuk sluit af met een template om een con-
creet product te maken dat bij de betreffende fase 
past. Als je al die producten maakt, heb je een eigen 
ontwerp in handen. Erg aantrekkelijk voor de lezer 
die zelf aan de slag wil met het boek als handleiding. 
Maar ook als naslagwerk of inspiratiebron is Blended 
Leren Ontwerpen de moeite waard. In de kantlijn 
van sommige pagina’s kun je tips vinden voor verder 
lezen, verdiepen en experimenteren. Een paar voor-
beelden: er zijn suggesties te vinden voor een bron 
voor het zelf bouwen van een online escaperoom, 
het doen van een online faciliteerstijlentest en het 
uitproberen van interactieve video. 

Een selectie uit de snoepwinkel
Deze bespreking is te kort om de rijke inhoud die het 
boek biedt voor het voetlicht te brengen. In plaats 
daarvan wil ik een aantal elementen eruit halen die 
mij aan het denken hebben gezet. Dat zijn om te 
beginnen de zeven ontwerpprincipes die ervoor 
zorgen dat blended leren werkt. Een principe luidt 
bijvoorbeeld: verbind synchroon en asynchroon. 
Hoe zorg je voor een goede combinatie? Synchroon 
krijgt vaak veel aandacht omdat we zoeken naar 
manieren om face-to-face leren te vertalen naar 
online. Asychroon leren blijft dan onderbelicht, 
 terwijl dat een heel krachtige manier is om, gekop-
peld aan je eigen werk, just-in-time te leren of 
 vaardigheden te oefenen in eigen tempo. Door te 
denken in een sandwich van lagen synchroon en 
asychroon kun je een smakelijk en effectief ontwerp 
maken. Een ander principe wijst op het belang van 
het gebruik van pull (lerende heeft de controle) 
naast push leeractiviteiten (trainer heeft de leiding). 

Een mooie stimulans om niet alleen vanuit het per-
spectief als begeleider te redeneren, maar ook na te 
denken over een manier om zelfsturend leren door 
deelnemers te bevorderen.
Naast deze principes spreken de ontwerpmodellen 
voor het vormgeven van online- en blended leren 
mij aan, zoals het Jukeboxmodel of Absorb-Do-
Connect. Vijf veelgebruikte modellen zijn in een 
handig overzicht samengebracht, zodat je ze kunt 
vergelijken op onder andere achterliggende visie 
en gebruiksgemak. 
Ten slotte gaat het hoofdstuk ‘Van doel naar tool’ 
in op het kiezen van technologie voor leren. Daarin 
maken de auteurs mij ervan bewust dat een tool 
niet alleen een middel is dat volgt uit een leerdoel, 
maar dat tools ook kunnen inspireren om het leren 
te innoveren. Het loont om af en toe een nieuwe 
tool uit te proberen en te bedenken hoe je die kunt 
toepassen. Grote kans dat je ontwerp er anders en 
sterker van wordt.

Wegwijzer
Blended Leren Ontwerpen biedt de startende en de 
ervaren ontwerper een waaier aan modellen, tools, 
tips en trucks om een krachtig en innovatief online- 
of blended leertraject vorm te geven. Ook voor 
opleiders in de zorg geldt dat online- en blended 
leren niet meer weg te denken is uit het huidige 
leerlandschap. Dit boek is dé wegwijzer om daar 
handen en voeten aan te geven.
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