
	  

MOOC Café blended learning, programma 2e bijeenkomst 
Hoe bereid je je voor op blended learning en hoe maak je slim gebruik van 
tools en (open) leermaterialen? 
https://www.surf.nl/agenda/2016/03/mooc-cafe-over-blended-learning/index.html  
 

wanneer: woensdag 23 maart 2016, 09.30 – 16.30 uur 

locatie:   SURFnet (routebeschrijving) en Seats2meet Utrecht CS (routebeschrijving) 

 

 

 

09.30 uur Bestuderen MOOC content week 2 en 3 (locatie: SURFnet) 

Van 09.30 – 12.30 uur kunnen deelnemers de content van week 2 (preparing for 

blended learning) en week 3 (systems, tools and resources for blended learning) 

bestuderen, hetzij zelfstandig hetzij met andere deelnemers. Als iemand de stof van de 

MOOC liever in eigen tijd bestudeert kan hij/zij aanschuiven vanaf de lunch. 

 

12.00 uur Lunch (locatie: SURFnet) 

 

13.00 uur Reflectie, verdieping en discussie MOOC content (locatie: Seat2meet) 

door Hester Jelgerhuis (SURFnet) 

We beginnen de middag met een terugblik op de MOOC-content van week 2 

(preparing for blended learning) en week 3 (systems, tools and resources for blended 

learning). Wat valt op? Heb je nieuwe inzichten opgedaan? Wat is relevant voor jouw 

onderwijscontext?  

 

14.00 uur  Praktijkvoorbeeld TU Delft (locatie: Seats2meet) 

door Janneke van der Hulst en Wiebe Dijkstra (TU Delft) 

Vervolgens gaan Janneke van der Hulst en Wiebe Dijkstra dieper in op een 

praktijkvoorbeeld van de TU Delft. Wat is de visie van de TU Delft op blended learning? 

Wat zijn aansprekende voorbeelden van blended learning, en hoe wordt daarbij 

gebruikgemaakt van tools en (open) leermaterialen? 

 

15.00 uur Pauze 

 

15.15 uur Vertaalslag naar je eigen onderwijscontext (locatie: SURFnet) 

door Janneke van der Hulst, Wiebe Dijkstra en Hester Jelgerhuis 

We sluiten de middag af met een vertaalslag naar je eigen onderwijscontext. Onder 

leiding van Janneke van der Hulst en Hester Jelgerhuis vertaal je de theorie naar je 

eigen onderwijsinstelling.  

 

16.15 uur Wrap-up en vooruitblik naar het volgende MOOC Café (locatie: SURFnet) 

 
16.30 uur Afronding met borrel (locatie: SURFnet) 

 


