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1. Learn now with one click 

Presentator
Presentatienotities
Denk aan useability vanuit studenten.Klas geflipt, student zit thuis in zijn slaapkamer, hoe vindt die nu zo gemakkelijk mogelijk de weg naar de lessen. Sommige docenten communiceren via een taak, een announcement, de kalender, een email. 



Presentator
Presentatienotities
Dit is de startpagina, Student kan onmiddellijk naar modulesEn naar handig overzicht van de lessen



Presentator
Presentatienotities
Overzicht van de lessen



2. Altijd dezelfde plaats…

Presentator
Presentatienotities
Altijd hetzelfde, student weet waar hij moet zijn. 



3. Structuur structuur structuur

Presentator
Presentatienotities
Altijd dezelfde opbouw van de cursus: leerstof, oplossingen, opnames van de lessen



4. segmentatie

“Goed”“middenmoot”“effort”

Presentator
Presentatienotities
3 groepen studentenDe goede studentenDe grote middenmootDe studenten die voor dit vak iets meer effort nodig hebben



Structuur structuur structuur



y

Panopto
video

Presentator
Presentatienotities
Films met theorie:De goede studenten kunnen dit op voorhand zien en aan oefeningen beginnen… vergelijken met oplossingenDe effort studenten kunnen dit op voorhand én nadien doen



y

Presentator
Presentatienotities
Films met theorie:De goede studenten kunnen dit op voorhand zien en aan oefeningen beginnen… vergelijken met oplossingen  te zien (hoeveel op voorhand + views tijdens examenperiode.De rest voor of tijdens de les, en ter voorbereiding examensDe pieken is wanneer student terugspoelt.



5. Student vindt héél eenvoudig oplossing

Presentator
Presentatienotities
Student heeft vraag achteraf: student kan héél gemakkelijk oplossing vinden.oplossingen



5. Student vindt héél eenvoudig oplossing



Oplossingen 
op voorhand 
beschikbaar

Presentator
Presentatienotities
Screencasts van de oplossingen, waarbij student kan scrollen naar exact de plaats waar er een probleem is.



6. Student vindt héél eenvoudig lesmoment



6. Student vindt héél eenvoudig lesmoment



Presentator
Presentatienotities
Opnames zijn geïndexeerd



Presentator
Presentatienotities
Aantal weergeven vertelt ons hoe zinvol die opname is.



segmentatie

De goede studenten kunnen geheel zelfstandig op voorhand 
theorie en films doornemen, oefeningen maken en vergelijken 
met oplossingen 

Presentator
Presentatienotities
3 groepen studentenDe goede studentenDe grote middenmootDe studenten die voor dit vak iets meer effort nodig hebbenDe oplossingen staan op voorhand al klaar, dus zelfs niet nodig om naar de les te komen indien je niet wil.



segmentatie

De goede ‘effort’ studenten kunnen geheel zelfstandig op voorhand in augustus
theorie en films doornemen, oefeningen maken en vergelijken met 
oplossingen…en de lessen herbekijken 

Presentator
Presentatienotities
3 groepen studentenDe goede studentenDe grote middenmootDe studenten die voor dit vak iets meer effort nodig hebben



7. Mijnheer, ik heb een vraag





Vragen

Studenten kunnen dus 

• Zelf vraag stellen

• Zelf antwoorden

• Zelf achteraf zoeken

Docenten grijpen in 
wanneer nodig



8. “Wake up, het is 5 voor 12”



Insert <first name>
Filter on “count_aanwezigheid” <= 8 





9. Feedback
naar 
student

Presentator
Presentatienotities
Alle oplossingen van het examen blijven beschikbaar en studenten kunnen hun breakdown per punt zien.



10. Feedback naar docent+ toek student



Presentator
Presentatienotities
Keep learning, bericht naar alle geslaagde studenten  : meerderheid wil online les met af en toe op campus



Geflipt in 10 stappen
• 1. Learn with one click
• 2. altijd alles op dezelfde plaats
• 3. structuur structuur structuur
• 4. Segmentatie: Goed – middenmoot – ‘effort’ 
• 5. oplossingen gemakkelijk opvraagbaar 
• 6. gemakkelijk zoeken in lesmomenten
• 7. vragen
• 8. Wake up call
• 9. Feedback naar student
• 10. Feedback naar docent en toekomstige student
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