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Inleiding 

In de afgelopen jaren zijn veel hogescholen bezig geweest om een eigen antwoord te 
geven op de vraag hoe zij blended learning vorm kunnen geven. Wat onder blended 
learning kan worden verstaan is een discussie op zich. Volgens Sharma (2010) zijn er in 
grote lijnen drie definities te formuleren: 

1. Blended learning is een combinatie van ‘traditioneel’ face-to-face onderwijs en 
online onderwijs; 

2. Blended learning is een combinatie van media en tools binnen een e-learning 
omgeving; 

3. Blended learning is een combinatie van verschillende didactische benaderingen. 

De Hogeschool Utrecht (2016) stelt in haar visie op blended learning de leeromgeving van de 
student centraal. Een leeromgeving is bij voorbaat blended als ‘het waar’ (de locaties), ‘het 
wanneer’ (de tijden) en het ‘met wie’ (de groeperingsvormen) afgestemd zijn op aspecten als ‘het 
waartoe’ (de doelen) en ‘het hoe’ (de activiteiten). Een leeromgeving omvat alles waar studenten 
gedurende het leren mee te maken krijgen. Er zijn veel combinaties mogelijk van de aspecten 

tijd, locaties en groeperingsvormen.  

Binnen het Seminarium voor Orthopedagogiek (de afdeling van de Hogeschool Utrecht die de 
masteropleiding (Special) Educational Needs verzorgt) worden vier leercontexten met deze 
aspecten onderscheiden: 

1. Contactonderwijs: onderwijs waar de studenten en docenten elkaar fysiek ontmoeten, ook 
wel face-to-face (f2f) onderwijs genoemd; 
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2. Leerteamleren: een groep van gemiddeld vier studenten, die gedurende een bepaalde 
periode samenwerken. Plaats en tijd zijn niet omschreven en het leren wordt al dan niet 
ondersteund door een docent; 

3. Werkplekleren: de leeractiviteiten zijn gekoppeld aan de praktijksituatie van de student; 
4. Het leren door inzet van de digitale leeromgeving ter ondersteuning van het leren van de 

student. 

In dit artikel wordt verkend hoe de blended leeromgeving, zoals vormgegeven door 
het  Seminarium voor Orthopedagogiek,  de onderzoekende houding van de student kan 
ondersteunen en stimuleren en wat dit vraagt van docenten. 

1. Wat is een onderzoekende houding? 

Opgetekend 1 
Een Master (S)EN-student 

Mijn naam is ….., ik ben 35 jaar en moeder van 3 kinderen. Ik ben werkzaam op een kleine 
school in de middenbouw en wil nu, na 13 jaar ervaring, mijn Master-(S)EN gaan halen. We 
hebben net de introductie achter de rug en hebben informatie gekregen over de 
opleidingsfilosofie, de eindkwalificaties , het werken in leerteams en het werken in een blended 
leeromgeving. Wat komt er veel op me af!!!  Van mij wordt blijkbaar een actieve houding verwacht 
in het verwerven van mijn competenties of zoals ze dat noemden ‘de student heeft bij voorbaat 
een onderzoekende houding’. Wat moet ik me daar nu bij  voorstellen?? 

Een Master (S)EN-student verdiept en versterkt zijn professionele ontwikkeling door het doen van 
een praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek richt zich op een onderwijsaspect dat verheldering 
en/of verandering vraagt. Er is veel literatuur voorhanden over het doen van onderzoek. Minder 
aandacht is er voor het doelgericht ontwikkelen van een onderzoekende houding (Bruggink & 
Harinck, 2012). Om zicht te krijgen hoe een blended leeromgeving de onderzoekende houding 
van studenten kan ondersteunen en stimuleren is een verheldering van het begrip 
‘onderzoekende houding’ noodzakelijk. Van der Rijst, Driel, Klijne en Verloop (2007) spreken van 
een onderzoekende houding als mensen met hulp van eenvoudige onderzoeksmethoden op zoek 
gaan naar antwoorden en vragen uit hun eigen praktijksituatie. Van Noort (2006) benadrukt het 
stellen van vragen, het kunnen luisteren naar anderen en het ontvankelijk zijn voor feedback. 
Volman (2008) benadrukt een kritische kijk, het stellen van vragen en interesse in wat er al 
onderzocht is. Bruggink en Harinck (2012) komen tot negen generieke kenmerken waarbij 
zij  ‘nieuwsgierigheid’ als een aangeboren karaktereigenschap beschouwen. Van der Molen, 
Eysink, Post, Van Aalderen-Smeets (2013) onderscheiden in hun ‘raamwerk naar 
talentontwikkeling’ vijf generieke kenmerken, met verwondering als basis. 
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Naar Bruggink en Harinck (2012) en Van der Molen, Eysink, Post en Van Aalderen-Smeets 
(2013) hebben wij de onderzoekende houding in zeven kenmerken samengevat (figuur 1): 

 

 

2. Hoe ondersteunt en stimuleert de blended leeromgeving van het Seminarium voor 
Orthopedagogiek de onderzoekende houding van de student? 

  

http://plpo.nl/wp-content/uploads/2016/09/32_Vlieks_Ginny__VinkMary_2016_augustus_Blended_learning_en_de_onderzoekende_houding_van_de_Master_AFBEELDING_001.SEN_-1.png
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Opgetekend 2 
Een Master (S)EN-student 

Ah, dus dat is wat er van mij wordt verwacht! Nu heb ik me niet ingeschreven voor een studie 
waarin ik volledig zelfgestuurd moet werken. Als die onderzoekende houding zo belangrijk 
gevonden wordt, hoe zie ik dat dan terug in de leeromgeving? Als moeder van drie kinderen met 
een bijna volledige baan, heb ik geen tijd om alles zelf uit te zoeken. Het zou fijn zijn wanneer de 
leeromgeving mij ondersteunt in mijn onderzoekende houding en het actief bestuderen van de 
bronnen stimuleert. 

Eén van de criteria die in deze Master (S)EN-opleiding aan een blended leeromgeving wordt 
gesteld, is het ondersteunen en het stimuleren van de onderzoekende houding van de student. 
Dit vergt, gelet op de beschreven kenmerken van een onderzoekende houding,  een krachtige 
leeromgeving. Van der Hilst (2007, p. 94) stelt: 

”In een krachtige leeromgeving worden fantasie, nieuwsgierigheid en verwondering 
aangewakkerd en wordt verscheidenheid - in de breedste zin des woords - gebruikt om van en 
met elkaar te leren.“ Van der Vlerk (2009) en Verstraete en Nijman (2016) benadrukken met 
name het kritisch zijn, perspectiefwisseling, samenwerken en onafhankelijkheid. 

Zo beschrijft Van der Vlerk tien uitdagingen van een leeromgeving. De tien uitdagingen hebben 
betrekking op het boeken van resultaten, relevantie, goede begeleiding, experimenteerruimte, 
ruimte voor leren leren en kennisconstructie, toewerken naar zelfstandig leren, verrassende 
belevingen, (h) erkenning voor iedereen en stimuleren van sociaal leren. Verstraete en Nijman 
(2016) geven aan dat een leeromgeving rijk is als deze de student voedt, zijn autonomie 
ondersteunt en het leren uitgelokt en bekrachtigd wordt. Veiligheid, verbinding, tijd en ruimte zijn 
het speelveld waarin de student de speler is. Fullan (2013) benadrukt het belang van 
gemeenschappelijke kennisconstructie door aan te geven dat leren en kennis ontstaan uit 
verschil van mening. Een digitale leeromgeving speelt hierbij een belangrijke rol (Admiraal, De 
Graaff & Rubens, 2004). Computer Supported Collabarative Learning is de term die hiervoor 
vaak gebruikt wordt en vertaald kan worden als ‘samenwerkend leren, ondersteund door de 
computer (Kirschner, Jochems & Kreijns, 2003). 

Voor het Seminarium voor Orthopedagogiek is een blended leeromgeving die de onderzoekende 
houding van de student ondersteunt en stimuleert, vooral een omgeving waar een student graag 
vertoeft. Hieronder wordt beschreven hoe in hun Master (S)EN-opleiding de onderzoekende 
houding van de student in de digitale leeromgeving wordt ondersteund en gestimuleerd. De 
leercontexten zoals beschreven in de inleiding  worden vermeld en gekoppeld aan de zeven 
kenmerken van de onderzoekende houding waarop een beroep gedaan wordt. 



PlatformPraktijkontwikkeling.nl 
2016 

 Ginny Vlieks en Mary Vink 
Blended learning en de onderzoekende houding van de Master SEN-student 

 

 
5 

 

1. Opleidingsonderdelen (modules) worden volgens een herkenbaar format opgebouwd, 
waarbij de inhouden, de uitgebreide bronnen en de leeractiviteiten gericht zijn op het 
ondersteunen van de student bij het behalen van de doelen, geconcretiseerd in een toets. 

2. De leeractiviteiten bestaan uit opdrachten, stellingen, (denk)vragen en leerteam-
activiteiten en sluiten aan bij de competenties van de studenten (digitale leeromgeving: 
verwondering, nieuwsgierigheid, creativiteit). 

3. Deze leeractiviteiten voeren studenten voorafgaand aan de f2f-bijeenkomsten uit 
(werkplekleren: kritisch zijn, perspectiefwisseling). 

4. De resultaten hiervan worden tijdens f2f- bijeenkomsten gedeeld met medestudenten en 
de docent. Tijdens de f2f- bijeenkomsten vindt, naast kennisdeling en het samenwerkend 
leren, verdieping op de onderwerpen plaats (contactonderwijs: samenwerken, kritisch 
zijn, perspectiefwisseling,). 

5. Vervolgens worden de leeractiviteiten in de eigen tijd en (werk-)omgeving, al dan niet 
samen met leerteamgenoten, verder uitgewerkt. Veelal zijn die activiteiten gericht op het 
bestuderen van bronnen en, op basis hiervan, het doen van onderzoek in of reflecteren 
op de eigen werksituatie (werkplekleren/ leerteamleren: samenwerken, 
perspectiefwisseling ). 

6. Niet alle leeractiviteiten hebben een verplicht karakter. Om de nieuwsgierigheid van 
studenten te prikkelen zijn bij elk onderwerp vragen, stellingen en video’s (‘uitdagingen’) 
opgenomen, die de student uitdagen om over het onderwerp na te denken en dit vanuit 
verschillende invalshoeken te bestuderen (digitale leeromgeving: nieuwsgierigheid). 

7. Naast de aangeboden bronnen en (voor-)gestructureerde leeractiviteiten, gericht op het 
behalen van de moduledoelen, heeft de student in het kader van zijn persoonlijke 
competentieontwikkeling ook een hoge mate van eigen inbreng. Door het formuleren van 
eigen leervragen bepaalt de student in grote mate de inhouden waarin hij zich wil 
verdiepen (werkplekleren: onafhankelijkheid). 

8. De kennisdeling en uitwisseling tussen studenten (op basis van de uitgevoerde verplichte 
leeractiviteiten, de ‘uitdagingen’ en de eigen leervragen) vindt plaats tijdens de f2f-
bijeenkomsten van de modulen (contactonderwijs: samenwerken). 

9. De communicatie tussen studenten wordt ondersteund door het formeren van groepen 
(leergemeenschappen) op het digitale platform en via social media (digitale 
leeromgeving: samenwerken). 

 

3. Hoe kan een docent de onderzoekende houding van de student in een blended 
leeromgeving ondersteunen en stimuleren? 
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Opgetekend 3 
Een Master (S)EN-student 

Ja, ik ben verschillende aspecten in onze leeromgeving tegen gekomen, maar heb gemerkt dat 
face-to-face-bijeenkomsten toch heel verschillend worden vormgegeven. Het vraagt ook wat van 
een docent, maar wat dan ……? 

Kirschner (2013, p. 1) haalt een grootschalig onderzoek van Hattie (2012) aan waarin eenduidig 
blijkt dat ‘it is what teachers know, do and care about which is very powerful in the learning 
equation’. Met andere woorden: de docent doet ertoe! Een docent die lesgeeft volgens het model 
‘blended learning’ ervaart dat er meer en meer sprake is van ‘blended teaching’ (Fransen & 
Swager, 2007) en dat er een beroep gedaan wordt op andere en nieuwe vaardigheden. 
Studenten komen immers met meer kennis en informatie naar de f2f-bijeenkomsten door het 
vooraf uitvoeren van leeractiviteiten. Het volstaat niet meer om leerinhouden door middel van 
hoorcolleges, eventueel met behulp van PowerPoint-presentaties, over te dragen. Ook het belang 
dat gehecht wordt aan het samenwerkend leren in leerteams en het gebruik van ICT zijn 
aspecten waardoor de rol van de docent drastisch is veranderd. Van de docent anno 2016 wordt 
verwacht dat hij digitaal geletterd is. Volgens de (hogeschooloverstijgende) werkgroep Algemeen 
Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten ICT (2013) zal de docent weloverwogen en doelmatig 
gebruik van ICT in onderwijssituaties moeten maken, waarbij hij de verbinding legt tussen 
vakinhoudelijke leerdoelen, didactische werkvormen en de inzet van ICT. Een docent die de 
onderzoekende houding van zijn studenten stimuleert, sluit aan bij de interesses, behoeften, 
leerstijlen en waarden van studenten en de wijze van (digitaal) communiceren. 

Naast het aansluiten bij de (digitale) wereld van de studenten kan de docent de onderzoekende 
houding van de studenten ondersteunen en stimuleren door het hanteren van een didactisch 
model dat aansluit bij de gekozen blend. Hiervoor kan de didactiek van de U-turn van Collis en 
Moonen (2001) worden ingezet, met leeractiviteiten vooraf aan de f2f-bijeenkomst en 
vervolgactiviteiten na de f2f-bijeenkomst. De f2f-bijeenkomsten zijn dan rondom deze 
leeractiviteiten opgebouwd. De kracht van de U-turn is gelegen in de flexibiliteit met betrekking tot 
activiteiten die studenten uitvoeren en de differentiatie in de eigen inbreng van de studenten aan 
het leerproces. Hierbij kan de  docent in hoge mate sturend optreden en veel invloed houden op 
de leerinhouden. Het is ook mogelijk om (geleidelijk aan) de student meer te laten bijdragen aan 
de inrichting en vulling van de cursussen, zodat er sprake is van co-creatie; een sterke stimulans 
voor de onderzoekende houding van studenten. 

Mogelijk kan de docent als “onderzoeker van de praktijk” (Van Leeuwen & Wijngaards, 2008) 
rolmodel zijn voor zijn studenten, zodat hun onderzoekende houding eveneens wordt 
gestimuleerd. Als “onderzoeker van de praktijk” gaat de docent dan, al dan niet samen met 
collega’s, op onderzoek uit hoe de opleiding zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. 
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Samengevat 

Opgetekend 4 
Een Master (S)EN-student 

Ja, ik ben er klaar voor! Ben benieuwd wat dit alles voor mij als student betekent. Ik ga ervoor! 

Het Seminarium voor Orthopedagogiek geeft het onderwijs in haar Master (S)EN-opleiding vorm 
in een blend van face2face onderwijs, leerteamleren en werkplek-leren, met  inzet van een 
digitale leeromgeving, ter ondersteuning van het leren van de student. In dit artikel is beschreven 
hoe deze opleiding in een blended leeromgeving de onderzoekende houding van de student 
ondersteunt en stimuleert. Begonnen is met een verkenning van het begrip ‘onderzoekende 
houding’, om vervolgens aan te geven hoe de blend wordt vormgegeven. Het lesgeven in een 
blended omgeving vergt van de docent andere vaardigheden dan in het traditionele onderwijs. 
Zoals zo veel hogescholen heeft het Seminarium voor Orthopedagogiek een eigen antwoord 
gegeven op de vraag hoe blended learning vorm te geven. Hierbij is echter de vraag op zijn 
plaats in hoeverre de onderzoekende houding van de student in de concretisering van de 
beschreven blend wordt ondersteund en gestimuleerd. Vervolgonderzoek naar de effectiviteit 
hiervan door Master SEN-studenten zou een mooie vervolgstap zijn om blended learning in deze 
opleidingsomgeving te optimaliseren. 
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