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‘Wij willen 
onderwijs
professionals 
tot een dieper 
niveau van  
leren brengen.’ 
Eveline Busch

Dat is de basis. We hebben hiervoor drie niveaus van 
leren beschreven. Het basisniveau is het overdragen 
van kennis, het tweede niveau is het oefenen van 
vaardigheden. De kennis ga je dan ook echt toepassen 
in de praktijk. Het derde niveau kenmerkt zich door 
transfer, een dieper begrip en gedragsverandering. 
Voor niveaus 2 en 3 van leren van onze deelnemers 
gaan we gebruikmaken van een platform. Dit platform 
biedt vele mogelijkheden: naast het volgen van digitale 
presentaties kunnen deelnemers ook ‘huiswerk’  
(bewijs van leren) uploaden, waarop trainer en andere 
deel nemers feedback kunnen geven; ook kunnen 
deelnemers bijvoorbeeld in gesprek met elkaar gaan.”

Is blended leren dan beter dan andere manieren 
van leren?
“Beter zou ik het niet willen noemen, maar het biedt 
andere mogelijkheden om tóch tot dieper leren te 
komen, ook zonder elkaar ‘live’ te ontmoeten. Het is 
voornamelijk afhankelijk van welk leer niveau je als 
leraar nastreeft. Wil je alleen kennis tot je nemen 
(niveau 1), dan kun je ook gewoon een boek kopen  
of een workshop bijwonen.” 

Wat heeft blended leren eigenlijk te maken  
met leren van en met elkaar?
“Dat heeft er alles mee te maken. Het platform  
(aNewSpring) maakt het mogelijk dat je veel vaker en 
van meer mensen feedback kunt krijgen op wat je 
gedaan hebt. Bovendien kunnen de mededeel nemers 

uit het hele land komen. De situatie kan daar heel 
anders zijn en dus ook andere inzichten geven. De 
feedback die je krijgt, is daarom ook veel breder dan 
dat je zou krijgen in een bijeenkomst die gebonden is 
aan tijd en plaats. Het geleerde wordt uiteindelijk in 
fysieke bijeenkomsten geëvalueerd en verdiept. Elke 
stap die je als deelnemer in je leerproces zet, leg je vast 
op het platform. Het vormt hét bewijs dat je leert en dat 
je je impact op jouw les geven aan het vergroten bent.” 

Kunnen we al starten met blended leren? 
“Het is nog heel even wachten. We starten binnenkort 
met een pilot waarbij we het aanbod Formatief Evalueren 
blended zullen gaan bouwen, gebruikmakend van het 
platform aNewSpring. We worden hierbij begeleid, want 
het is helemaal nieuw voor ons. De verwachting is dat 
we begin 2022 verder kunnen uitrollen naar de rest van 
ons portfolio.” 

Meer weten over blended leren? 
Ga naar www.bazaltgroep.nl. 

Digitale technieken zijn niet meer uit het onderwijs weg te denken en de  
pandemie heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Bij HCO is het niet 
anders: programma’s als Microsoft Teams zijn in vliegende vaart omarmd  
om toch trainingen te kunnen geven. Sinds vorig jaar gonst de term  
‘blended’ leren door het HCO. Tijd om er eens dieper op in te gaan, dus 
onderwierpen we Portfoliomanager Eveline Busch die hier meer vanaf  
weet aan een vragenvuur.

Dit artikel is gebaseerd op een eerder gepubliceerde 
gastbijdrage in het september nummer van CLIQUE 
magazine – een blad met oog op de toekomst, een 
goede dosis humor, maar zeker ook een kritische blik. 
Kijk voor meer interessante artikelen op 
www.cliquemedia.nl.

Blended leren  
vergroot de impact van onlineoverdracht

Waarom horen we deze term hier steeds  
vaker op het HCO?
“Het is natuurlijk geen geheim dat we hier volop mee 
bezig zijn. Afgelopen jaar hebben we een enorme slag 
gemaakt in het gebruik van digitale technieken in onze 
trainingen. We moesten door de sluiting van de scholen 
in sneltreinvaart om schakelen van fysiek naar digitaal 
om onze dienstverlening te kunnen voortzetten.  
Maar daar bleef het niet bij. We willen meer, want we 
zien dat deze technieken kansen bieden om de impact 
op het onderwijs te vergroten. Te beginnen bij onze 
eigen trainingen en opleidingen.”

Blended leren klinkt interessant, maar wat 
bedoelen we er eigenlijk precies mee?
“Heel officieel bedoelen we hiermee: dienstverlening 
waarvan een gedeelte plaats- en/of tijdonafhankelijk 
gevolgd kan worden en een deel fysieke aanwezigheid 
vraagt. Het komt erop neer dat je een deel van de 
training online volgt en een deel vindt gewoon plaats 
op bijvoorbeeld school of in een van onze trainings-
ruimtes.”

Is het dan niet gewoon hetzelfde als een 
onlinetraining via Teams of Zoom?
“Nee, het is echt een mix tussen on- en offline-
activiteiten. Wij willen onderwijs professionals tot een 
dieper niveau van leren brengen. Dat lukt niet met  
een enkele onlinetraining via Teams. Hiermee kun je 
overigens natuurlijk wel prima kennis overdragen.  
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