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Afstandsonderwijs

• Student en docent zijn (fysiek) van elkaar gescheiden
• Processen van lesgeven en leren verlopen via (moderne) media
• Onderwijs is geïndividualiseerd
• Leren is afgestemd op de omgeving van de student
• Student is verantwoordelijk voor het studietempo en -voortgang

(Simonson, Smaldino, Albright, & Zvacek, 2012)



Transactionele afstand (TA)

• Psychologische en communicatieve afstand (naast fysieke)
• Kan resulteren in misverstanden tussen docent en studenten.
• TA groot, dan verantwoordelijkheid voor leren bij student groot.
• TA kan worden verkleind door ‘instructional dialogue’.

(Moore, 1972, 1993, 2013)



Theory of Transactional Distance (TTD)

• Structuur
•Dialoog
•Autonomie



TTD (Structuur)

• De presenta4e van informa4e, demonstra4e van vaardigheden, modelleren van 
a<tuden en waarden
• De mogelijkheid om cursusinhoud te oefenen, toe te passen, te testen en te 

evalueren
• Het s4muleren van kri4sche analyse van de cursusinhoud door discussie
• De ondersteuning van de mo4va4e van leerlingen met een varia4e aan 

technieken
• Advisering en begeleiding gericht op studievaardigheden en gebruik van de 

leermaterialen

(Moore, 1993; cf. Merrill, 2002)





TTD (Dialoog)

•Aard: posi5ef
•Vorm: asynchroon en synchroon





TTD (Autonomie)

•Wat
•Hoe
•Hoeveel

(Moore, 1993)
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Meten van TA: Interac?e

• Student – Leerinhoud
• Student – Docent
• Student – Student
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Interactie: wat te doen?

• Student – Leerinhoud
• Student – Docent
• Student – Student

(Vlachopoulos & Makri, 2019; www.ddguide.nl)



Student-docent interactie. Wat te doen?

• Onmiddellijke/Pjdige terugkoppeling
• Deelnemen aan en begeleiden van discussies
• Aanmoediging en voortdurende ondersteuning



Student-student interac?e. Wat te doen?

• Discussiegroepen
• Samenwerkingsopdrachten



Student-content interactie. Wat te doen?

• Structureren van content en begeleiding
• InstrucPonal design (voor complex leren)
• CogniPve Theory of MulPmedia Learning
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