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HOOFDVRAAG

Welke inzichten in de tijdsinvestering en de effectiviteit van 
het inzetten van blended learning voor het ontwikkelen van 
de professionele identiteit biedt het experiment "Ontdek je 
leidende principes/waarden" de docenten van de opleiding 
Financieel Management?



EXPERIMENT LEIDENDE 
PRINCIPES/WAARDEN

Matrix

Online tool

Ontwerpen en aanbieden leeractiviteiten + 
verzamelen feedback

Analyse data over leeropbrengst, betekenisvol en 
effectief

Analyse data tijdsinvestering betrokken docenten

Conclusie verworven inzichten 



Matrix

• Wat zijn de verwachte leeropbrengsten voor de student 
van de 10 leeractiviteiten die in groepsverband of online 
worden aangeboden?

Vraag:

• 10 leeractiviteiten: literatuuronderzoek en bronnenstudie.
• Keuze groepsverband vs online: peer consultation
• Verwachte leeropbrengsten: literatuuronderzoek en 

bronnenstudie.
Aanpak:

• Onderzoek naar hoe docenten leren (leeractiviteiten en 
opbrengsten (Bakkenes et al., 2010)

• Activiteiten professionele identiteit (Ruijters, et al., 2015)
Theoretisch 

kader:



Matrix
Activiteit Online/

groepsverband
Leeropbrengst

Kennismaking met werkvorm rond waarden Groepsactiviteit Verandering in kennis en geloof

Test top 10 waardes/behoeftes GROK Online Verandering in kennis en geloof

Leren door ervaren van frictie, reflecteren:
Onderzoek 3 conflicten.Welke behoefte niet vervuld?

Online Verandering in kennis en geloof

Leren door ervaren van frictie, reflecteren. Onderzoek 3 
maatschappelijke problemen die je raken.  Welke waarde 
vertegenwoordigen ze?

Online Verandering in kennis en geloof

Groepsessie over opbrengsten Groepsactiviteit Verandering in kennis en geloof

Leren door te experimenteren:
Doe een activiteit waarbij je waarden/principes zichtbaar zijn

Online Verandering in werkwijze

Schrijf je eigen Code of conduct Online Intentie tot beoefening

Leren door ideeën op te doen van anderen: Groepsreflectie 
over opbrengst

Groepsactiviteit Intentie tot beoefening

Mogelijke 
uitkomst
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Online tool

• Welke online tool is geschikt om de leeractiviteiten online 
aan te bieden en de student feedback te laten geven op 
leeropbrengst, het betekenisvol en effectief zijn?

Vraag:

• Keuze: na beperkt literatuuronderzoek en bronnenstudie, 
3 ongestructureerde expert interviewsAanpak:

• Learning analytics (Greller & Drachsler, 2013)
Theoretisch 

kader:



Online tool
Eisen Tool 1 Tool 2 Tool 3

ELO ✔ ️ ✔ ️ ✔ ️

Mooc-achtige leeromgeving ✔ ️ ✔ ️

Feedback op welke leeropbrengst Via aparte enquête Enquête bij afsluiting 
leeractiviteit

Feedbackmogelijkheid 
ingebouwd in tool

Feedback op betekenisvol  leeractiviteit Via aparte enquête Enquête bij afsluiting 
leeractiviteit

Feedbackmogelijkheid 
ingebouwd in tool

Feedback op effectiviteit leeropbrengst Via aparte enquête Enquête bij afsluiting 
leeractiviteit

Feedbackmogelijkheid 
ingebouwd in tool

Verzamelt studiedata en faciliteert 
datamining, visualisaties en statistische 
analyse

✔ ️ ✔ ️

Mogelijke 
uitkomst
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Ontwerpen, aanbieden, 
gegevens verzamelen

• Hoe wordt de uitvoering van het experiment 
georganiseerd?Vraag:

•Onderzoeksgroep 25 studenten, geen vrijwillige deelname
•Bij ontwikkelen leeractiviteiten meetinstrumenten en 
procedures inbouwen voor gegevensverzameling, interviews en 
LOGBOEK.  
•Aanbieden activiteiten aan studenten.

Aanpak:

• Over praktijkonderzoek (Ponte, 2012) en (Bolhuis & 
Kools, 2012) 

Theoretisch 
kader:
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Analyse data over leeropbrengst, 
betekenisvol en effectief

• Welke inzichten in de effectiviteit van blended learning
voor het ontwikkelen van de professionele identiteit biedt 
het analyseren van de feedbackdata?

Vraag:

• Analyse van de feedbackgegevens over leeropbrengst, 
betekenisvol en effectief, aangevuld met informatie uit 
groepsreflecties met studenten.

Aanpak:

Theoretisch 
kader:
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Analyse data over leeropbrengst, 
betekenisvol en effectief

• Welke inzichten in de tijdsinvestering voor de totale 
module "het ontwikkelen van de professionele identiteit"  
biedt het analyseren van de tijdsinvestering van de 
docenten betrokken bij het experiment?

Vraag:

• Analyse van de gemeten tijdsinvestering van de 
betrokken docenten.Aanpak:

Theoretisch 
kader:
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