
 

MOOC Café blended learning, programma 3e bijeenkomst 

Hoe ontwerpt u blended learning, en wat vraagt dat van studenten en 

docenten?  

https://www.surf.nl/agenda/2016/03/mooc-cafe-over-blended-learning/index.html  

 

wanneer: woensdag 6 april 2016, 09.30 – 16.30 uur 

locatie:   SURFnet (routebeschrijving) 

 

 

 

09.30 uur Bestuderen MOOC content week 4 en 5  

Van 09.30 – 12.30 uur kunnen deelnemers de content van week 4 (designing 

blended learning) en week 5 (teaching for your learners’ futures) 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  

 

13.00 uur Reflectie, verdieping en discussie MOOC content 

door Yvonne Rouwhorst (SURFnet) Luuk Terbeek (Vrije Universiteit) 

We beginnen de middag met een bespreking van de MOOC-content voor week 4 

(designing blended learning) en week 5 (teaching for your learners’ futures): 

wat valt op? Heb je nieuwe inzichten opgedaan? Wat is relevant voor jouw 

onderwijscontext? 

 

13.30 uur Vertaalslag naar je eigen onderwijscontext 

Vervolgens gaan we in kleine groepjes verder in op de vertaalslag van de gemaakte 

opdrachten in de MOOC naar de eigen onderwijscontext. Onder leiding van Luuk 

Terbeek wordt gezamenlijk een wrap-up gedaan. 

 

14.30 uur Pauze 

 

14.45 uur Praktijkvoorbeeld Hogeschool Utrecht 

door Hans van Bergen (Hogeschool Utrecht) 

Vervolgens gaat Hans van Bergen, Consultant Onderwijs en Technologie aan de 

faculteit Educatie, dieper in op een praktijkvoorbeeld van de Hogeschool Utrecht. Wat 

is de visie van de Hogeschool Utrecht op blended learning? Wat zijn hun 

uitgangspunten qua ontwerp, hoe faciliteren zij docenten en wat vraagt het van 

studenten? Wat zijn de succesfactoren en waar is het minder goed gegaan? 

 

15.45 uur Vertaalslag naar je eigen onderwijscontext  

We sluiten de middag in kleine groepjes en gezamenlijk onder leiding van Luuk 

Verbeek af met een vertaalslag naar je eigen onderwijscontext met daarbij de 

verwerking van de input van de Hogeschool Utrecht.  

 

16.15 uur Wrap-up en terugblik MOOC-Café 

 
16.30 uur Afronding met borrel 

https://www.surf.nl/agenda/2016/03/mooc-cafe-over-blended-learning/index.html
https://www.surf.nl/over-surf/contact/routebeschrijving-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html

