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nieuw normaal
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JaapJan Vroom
§ Deltion College, een ROC van zo’n 17.000 studenten in Zwolle. 

§ Manager van Deltion centrum voor media, informatie en 
leertechnologie. 

§ Landelijk aanvoerder van het thema Data ondersteund onderwijs.

§ SIG blended leren 



Definities HO vs mbo
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HO/ WO Mbo (Deltion)

Blended leren mix van face-to-face en 
online onderwijs.

Face-to-face kan op zich ook best 
blended ingericht kan worden

Asynchroon onderwijs Huiswerk

Blended leren Noem het gewoon 
onderwijsontwikkeling

Hybride onderwijs: mix f2f, synchroon 
en asynchroon

Een situatie waarin les, opdrachten en 
training in simulatieomgevingen op 
school samen gaan met authentieke 
taken en projecten aangeleverd door 
bedrijven, én met stages en 
leerplaatsen in bedrijven.
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Wat deden we voor Covid?
§ 600 studenten 1dag/week synchroon afstandsonderwijs

§ Teamtrainingen op aanvraag voor afstandsonderwijs. Techniek én 
didactiek. SBU – 30 klokuren

Altijd de keuze aan team en leraar: ga je het doen of niet? Kun je 
het en wil je het? Niet iedereen kan het.

§ Bewuste keuze Adobe Connect, Geen Teams of Skype.
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2017
“Afstandsonderwijs is óók goed 
onderwijs”
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Wat doen we nu?
§ In één klap online, dus geen keuzes voor team en leraar.

§ Teams en Skype

§ Geen nieuw beleid, maar voortzetting ervan

§ Taskforce afstandsonderwijs, breed opgezet

§ Veel trainingen: Teams, Padlet, Mediasite, Xerte, LessonUp, Forms, 
Hoe maak ik een lesplan voor mijn afstandsles?,…

§ Vliegende brigade voor handjes

§ Lesplanservice

§ Online én offline uitgaves



8



9



10

Wat willen we?
§ Verduurzaming Afstandsonderwijs – als één van de onderdelen van 

een blend. Dus eigenlijk: verduurzaming blended leren

§ Geen nieuw beleid, versterking van eerder ingezette koers

§ Komende drie jaar verduurzaming door inzetten op:
1. vergroten digitale pedagogische en didactische vaardigheden
2. Realiseren van passende digitale onderwijsvoorzieningen
3. Creëren Data ondersteund onderwijs
4. Versterken ondersteuning onderwijs



Geleerd
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§ Werk in de onderwijsontwikkeling breed samen. 
Onderwijsadviseurs, onderwijsontwikkelaars, kwaliteitszorg, leraren 
natuurlijk, adviseurs leertechnologie. 

§ Start geen nieuw beleid, maar sluit met wat je doet en gaat doen 
aan bij je visie en hoe je de doorontwikkeling onderwijs voor je ziet.

§ Nieuwe tools komen oppoppen en kunnen als concurrent voor 
bestaande Instellingsbrede tools gaan functioneren.
Ga hier soepel mee om, zorg voor een bredere acceptatie van de 
ondersteunde tools en gebruik de burcht-metafoor van SURF.

§ Afstandsonderwijs vereist goed opgeleide leraren. Niet iedereen 
kan het. Mag dat?

§ Social presence is essentieel.
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Meer info
Onze trainingsmaterialen en andere uitgaves voor synchroon 
afstandsonderwijs publiceren we als open leermiddelen op 

www.deltion.nl/afstandsonderwijs

http://www.deltion.nl/afstandsonderwijs

