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1/ Leerpad 101

SYNCHROON ASYNCHROON

= het live uitwisselen van kennis met >= 1 
student
>> Het leren gebeurt ‘real time’.

= vertraagd concept van leren
>> Studenten werken op hun eigen 
tempo.

Verschillende manieren om te leren: 

Bv. hoorcollege, werkcollege, oefeningzitting,…
Maar ook live distance learning:
Bv. hoorcollege via livestream

Bv. E-mail, discussiefora, leerpaden met 
interactieve content,…
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2/ Context
• Opleidingsonderdeel Macro Economie

✓ 2e bachelor – Faculteit Bedrijfswetenschappen & Economie

✓ Hoorcolleges (2 uur / week)

✓ Werkcolleges (2 uur / 2 weeks)

✓ Ong. 350 studenten)

Uitdagingen pre corona:
- Activeren van studenten/interactie
- Slechte voorbereiding op werkcollege
- Lage opkomst tijdens werkcolleges
- Weinig tijd in werkcolleges voor moeilijkere 

oefeningen & toepassingen op actualiteit



3/ Het leerpad: stap per stap

Stap 1: 
Theorie test

Stap 2: 
Korte 

samenvatting van 
het hoofdstuk

Stap 3:
Werkcollege

Stap 4: 
Opdracht

Stap 0: 
Volg het hoorcollege:
→Live (on-campus of 
livestream) of achteraf 
via opname

Het werkcollege:



3/ Het leerpad: stap per stap

▪ De leeromgeving



3/ Het leerpad – stap 1

Stap 1: 
Theorie test

• 5 à 10 vragen 
(waar – onwaar) 
over theorie + 
feedback

• Formatieve toets 



3/ Het leerpad – stap 2

Stap 1: 
Theorie test

Stap 2: 
Korte 

samenvatting van 
het hoofdstuk

• In ppt.

• Wordt nadien in het 
werkcollege besproken.

• Handig voor studenten 
om deze slides te 
hebben voor de les.



3/ Het leerpad – stap 3

Stap 1: 
Theorie test

Stap 2: 
Korte 

samenvatting van 
het hoofdstuk

Stap 3:
Werkcollege

• Live on-campus

• Live via BB Collaborate

• Via korte kennisclips uitleg van 
oefeningen

Synchroon leren

Asynchroon leren



3/ Het leerpad – stap 3
Tools voor kennisclips: 

- Camtasia

- Tekentablet (XP-Pen Star 03). 

Voordeel:
- Dynamisch lesgeven

https://www.bol.com/nl/p/xp-pen-star03-pro-grote-tekentablet-usb-zwart/9200000090992808/?bltgh=mOFuHfU-nQIPojiBrkxDhQ.1_4.5.ProductTitle


3/ Het leerpad – stap 4

Stap 1: 
Theorie test

Stap 2: 
Korte 

samenvatting van 
het hoofdstuk

Stap 3:
Werkcollege

Stap 4: 
Opdracht

• Extra oefening op leerstof.

• Studenten dienen dit in via BB. 



3/ Het leerpad – stap 4

Stap 1: 
Theorie test

Stap 2: 
Korte 

samenvatting van 
het hoofdstuk

Stap 3:
Werkcollege

Stap 4: 
Opdracht

Aangevuld met toepassingen op 
actualiteit via clips 
(Macro-economie actueel)
& “grote macro-economie 
studentenchallenge”
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3/ Het leerpad – stap 4

Stap 1: 
Theorie test

Stap 2: 
Korte 

samenvatting van 
het hoofdstuk

Stap 3:
Werkcollege

Stap 4: 
Opdracht

READY FOR NEXT 
CHAPTER!

Vragen van 
studenten

>> Tijdens live les
>> Mail

Leeromgeving bestaande uit 
synchrone en asynchrone 

leertools.



4/ Ervaring van student & docent

Evaluaties in juni 2020



4/ Ervaring van student & docent
Tussentijdse bevraging in 
maart 2021



4/ Ervaring van student & docent

+ -

- Gedifferentieerd & op tempo van de student werken 
= mogelijk.

- Meer tijd voor moeilijke oefeningen tijdens de les + 
toepassingen op actualiteit

- Studenten krijgen meer autonomie in eigen 
leerproces: activering!

- Variatie aan leermiddelen. 

- Opletten voor tijdsbesteding studenten (& docent)
- Lage live opkomst

- Probleem?
- Live werkcolleges overbodig? Of evolueren 

richting 3x werkcollege per semester voor 
bespreking moeilijke oefeningen/actualiteit…

- Lage deelname aan testen (tussen 25 à 40% van 
studenten legt testen af)

- Eigen tempo?

Pro’s and cons

Uitdagingen pre corona:
- Activeren van studenten/interactie
- Lage opkomst tijdens werkcolleges
- Weinig tijd in werkcolleges voor moeilijkere oefeningen & 

toepassingen op actualiteit



5/ Lessons learned: valkuilen & tips
Valkuilen:

1. Geen/onvoldoende feedback op extra oefeningen
• Studenten voldoende gemotiveerd om extra oefeningen te maken?
• Oplossing: 

o Voorbereidende oef. i.p.v. extra oef. & die oefening bespreken in werkcollege
o Van formatief naar summatief?

2. Studenten moeten voldoende geïnstrueerd zijn.
• Meer autonomie in het leerproces →☺☺

• Maar sommigen lopen verloren…
• Oplossing: 

o Instructiefilmpje aan het begin van academiejaar
o Vaardigheden van ‘zelfstandig leren’ aanleren in 1e bachelor?

3. Inzicht in het leerproces van studenten:
• Learning Analytics
• Informatie over aantal deelgenomen studenten bij de testen, 
• Wat met studenten die niet deelnemen aan de tests??
• Proefexamen

4. Weinig interactie?
• Afwisseling synchroon & asynchroon leren



5/ Lessons learned: valkuilen & tips
Tips:

1) Kies voor technologie & leeromgeving waar jij je goed bij voelt.

2) Denk aan jouw context.

✓ Er geldt maar één wet in het onderwijs: wet van de context

3) Eerst het doel, dan de tool.

✓ Denk aan instructional design (bv. ADDIE model) bij het ontwerpen van je 
leermateriaal.



Dank je wel
& succes met alle digitale 

leerplannen in de toekomst!

Eve Vanhaecht

Christine Schauw


