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VIVES maakt gebruik van de ABC-methodiek om blended leren te stimuleren bij het (her)ontwerp van een cursus 
of een module. Deze methodiek gebruikt de zes leeractiviteiten van Laurillard (2012) als bouwstenen om bij het 
 (her)ontwerpen aan de slag te gaan. Een kort overzicht van de zes leeractiviteiten:

Verwerven: Leren door verwerving is wat stu-
denten doen wanneer ze naar een presentatie of 
podcast luisteren, teksten of websites te lezen en 
demo’s of video’s bekijken. 
Bij deze leeractiviteit heeft de docent een cen-
trale rol door het aanbieden van de te verwerven 
inhouden. Via deze leeractiviteit leren de studenten 
wat al geweten is over het onderwerp en leren ze 
het expertenniveau van denken en doen kennen 
(~proces van kennisconstructie). 

Toepassen: Leren door toepassing is wat studenten 
doen wanneer ze wat ze geleerd hebben, verwerken 
of inoefenen (in de praktijk). Op basis van feedback 
sturen studenten hun handelen bij. 
De feedback kan komen van peers, docenten, zichzelf, 
of van de taak zelf. 

Onderzoeken: Leren door onderzoek is wat 
studenten doen wanneer ze (nieuwe) informatie 
verzamelen, deze kritisch bekijken en zo tot nieuwe 
inzichten komen. 
Bij deze leeractiviteit gaat het om een student-ge-
stuurd proces waarbij studenten hun onderzoeks-
competenties ontwikkelen en toepassen. 

Produceren: Leren door productie is wat studenten 
doen wanneer ze een beroepsproduct ontwikkelen. 
Met dit product of deze output tonen studenten 
 hoever ze staan in hun leerproces en hoe ze het 
geleerde kunnen toepassen in de praktijk.

Discussiëren: Leren door discussie is wat stu-
denten doen wanneer ze eigen vragen, ideeën en 
gemaakte keuzes expliciteren en verantwoorden. 
Ze treden hierbij in interactie met docenten en/of 
peers, beluisteren en reageren op vragen en ideeën 
of stellen deze in vraag.

Samenwerken: Leren door samenwerking is wat 
studenten doen wanneer ze samen kennis, inzichten 
of output opbouwen.  
Leren door samenwerking komt nooit alleen voor. Dit 
kaartje leg je dus altijd in combinatie met een andere 
leeractiviteit. Leren door samenwerking omvat voor-
namelijk de leeractiviteiten discussiëren, toepassen 
en produceren.

Om de waaier aan tools - met de daarbij horende ondersteuning vanuit VIVES - voor te stellen, vertrekken we 
van diezelfde zes leeractiviteiten. Zo kunnen docenten meteen zien welke tools in aanmerking komen voor hun 
leeractiviteiten en welke mate van ondersteuning ze hiervoor kunnen krijgen binnen VIVES.

Bij het verdelen van de tools onder de leeractiviteiten, vertrekken we van de leeractiviteiten die de studenten voor  docenten on-campus of 
off-campus dienen uit te voeren. Afhankelijk van de soort leeractiviteit zullen de tools enkel door de  docenten gehanteerd worden (bijv. bij het 
maken van een kennisclip voor de leeractiviteit kennisverwerving dient de docent te  weten hoe de tool werkt en hoe je er content in aan-
brengt), dan wel door docenten en studenten (bijv. wanneer studenten een kennis clip dienen te maken bij productie moeten ook studenten 
de tool kennen en kunnen gebruiken). Het is vanuit dit  oogpunt dat het ondersteuningsaanbod is omschreven en het wiel met tools werd 
aangevuld. Het wiel is een dynamisch  gegeven: de invulling van de tools in het wiel is aan verandering onderhevig. Zo kan een tool door extra 
functionaliteiten van leeractiviteit verschuiven, maar kan de tool ook meer naar binnen/buiten wordt geplaatst afhankelijk van de mate van 
 ondersteuning.  

Er zijn 3 vormen van ondersteuning vanuit het domein onderwijstechnologie binnen VIVES mogelijk:

• Sterk ondersteund:  
Voor deze tools zijn handleidingen, navormingen en licenties beschikbaar.  ~ tools in de binnencirkel 

• Beperkt ondersteund:  
Voor deze tools zijn of een handleiding, of een navorming, of een licentie beschikbaar. De tool wordt ondersteund door één (of twee) van 
de drie vormen van ondersteuning aan te bieden. ~ tools in de middencirkel 

• Inspirerend:  
Deze tools worden aangereikt als mogelijkheid, ter inspiratie. Er worden geen handleidingen, navormingen of licenties voorzien.  
~ tools in de buitencirkel 
Noot: De lijst aan inspirerende tools is eigenlijk oneindig. De tools die wij opnemen voldoen daarom aan een aantal criteria: (1) 
de tools bieden een meerwaarde voor docenten binnen één van de zes leeractiviteiten en (2) ze zijn niet opleidingsspecifiek.


