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OUR TAKE ON EDUCATION

CHALLENGE?

»» connected curriculum
»» student-centered learning environment in blended learning
»» drive – connection- innovation
»» 21st century skills and tomorrow’s professions

Designing blended learning environments

METHODOLOGY

FOCUS OF THE STUDY

Focus group methodology

ABC curriculum design method

»» What? A qualitative research tool useful in providing context and
depth in order to acquire relevant background information (e.g.,
motivation) and lends itself for interpretation of the experiences
and thought of the participants.
»» Why? Collect in-depth data on the specific evaluation questions to
determine the effect or success of the ABC-workshop.
»» Composition? The participants of the focus groups are the teachers
joining the ABC-workshops, which are organised on voluntary base.
»» Structure? introductory round -> individual task -> group
discussion -> group task.
»» Data collection? The focus group interviews will be recorded and
transcribed.
»» Goal? Based on the information we want to optimize the
ABC-method (e.g. adding a follow-up to the workshop)

The ABC-method is a workshop developed for a teacher design team
in order to help them create a powerful blend of learning activities.
(UCL; Young & Perovic, 2016)

“how do we best help our time-pressured teachers in this
process in order to develop rich blended and online courses?”
(Young & Perovic, 2016)

»» A concrete and effective card-based methodology for getting
started with design teams.
»» Based on research from University College London.
»» In just 90 minutes using a ‘rapid prototyping’ format, teaching
teams work together to create a visual ‘storyboard’ outlining the
type and sequence of learning activities (both online and offline)
required to meet the teachers’ course learning outcomes.
»» Key words: pace, engagement and collaboration.
»» Based on learning activities as examined and described by Laurillard
(2012).
»» VIVES was responsible for the Flemish translation of the ABC
material and made some institutional and contextual specific
adaptations.
»» The workshop was tested during several sessions in VIVES in
different study areas and with over 200 participants.

RESEARCH QUESTIONS

How can we monitor and enhance the long term effects of the
ABC method?

Materiaal
ABC curriculum design
Verloop van de workshop
ABC curriculum design

Toelichting

Tools per leeractiviteit
ABC curriculum design

ABC (Arena Blended Connected) curriculum design
Onderwijscoach

15’

Docenten
(onder begeleiding van
onderwijscoach en -technoloog)

Activiteit 2

Start storyboard:
• Indeling module in grote secties.
• Selecteren en rangschikken van de verschillende
leeractiviteiten.

15‘

Docenten
(onder begeleiding van
onderwijscoach)

Activiteit 3

Vervolg storyboard:
• Kaarten leeractiviteiten omdraaien en concreet invulling geven aan de activiteiten (selectie van op de
kaarten of eigen voorbeelden toevoegen)
• Bepalen of de activiteiten met of zonder onderwijstechnologie georganiseerd worden.

15‘

Docenten
(onder begeleiding van
onderwijscoach en -technoloog)

Activiteit 4

Vervolg storyboard & gebruik cirkel tools:
• Voor de leeractiviteiten met onderwijstechnologie
worden de mogelijke tools overlopen.
• Hierbij kan meteen rekening gehouden worden met
de ondersteuning die vanuit VIVES wordt aangeboden.

10’

Docenten
(onder begeleiding van
onderwijstechnoloog)

Activiteit 5

Vervolg storyboard & sterren:
• Er wordt nagedacht over de evaluatieactiviteiten:
welke leeractiviteiten worden mee geëvalueerd?

10’

Docenten
(onder begeleiding van
onderwijscoach en -technoloog)

Activiteit 6

Terug naar het startblad:
Het storyboard wordt vergeleken met het
oorspronkelijke overzicht en aangepast indien nodig.
Zijn de verschillen wenselijk?

10’

Docenten
(onder begeleiding van
onderwijscoach)

Afronding

Er wordt nagedacht over welke stappen de docenten
gaan ondernemen na afloop van de workshop om het
nieuwe ontwerp verder te finaliseren en uit te voeren.

5’

Docenten

KENNISVERWERKING

Naam module/OPO:
Nieuwe module/OPO of herwerking module/OPO

SAMENWERKING

PRODUCTIE

Docenten:

TOEPASSING

Samenvatting module/OPO

DISCUSSIE

(tweet een samenvatting van de module):
ONDERZOEK

Grafiek leeractiviteiten
Hoe ziet de gewenste verdeling van de leeractiviteiten er uit voor de nieuwe of
herwerkte module? (Kleur 1: bij aanvang van de workshop) (Kleur 2: op het einde van
de workshop)

Blended grafiek
Face to face

Online

@ABC_LD

Wat is voor jou het ideale evenwicht voor deze module/dit OPO? (Kleur 1)
Wat is de positie van de module/het OPO op het einde van deze workshop? (Kleur 2)

De docenten worden bij aanvang van de workshop gevraagd
om een korte tweet over het OPO/programma of de module op
te stellen, waarin de unieke aspecten van het OPO/programma
of de module worden beklemtoond. Daarna wordt per leer
activiteit gewicht gegeven aan de verschillende kenmerken
zoals men ze idealiter in het OPO/programma of de module zou
opnemen (bvb. hoeveel toepassing, of samenwerking), alsook
de beoogde blend (facetoface vs. online).

Learning types, Diana Laurillard, IoE 2012 | Connected Curriculum, Dilly Fung, CALT, 2014 | ABC curriculum design workshop and resources, Clive Young and Natasa Perovic, Digital Education, UCL, 2015

Vervolgens bepaalt het team de opeenvolging van leeractiviteiten door deze (met behulp van kaartjes) te positio
neren op de tijdslijn van het OPO/programma of de module. De opbouw van de tijdslijn (bvb. chronologisch) kan
het team zelf kiezen.

Blad met toelichting van
de workshop

Plaats in het curriculum

Verloop van de
workshop
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Toepassing

De ABC curriculum design workshop is een effectieve en
boeiende aanpak voor het (her)ontwerpen van curricula en is
gebaseerd op onderzoek van JISC en UCL IoE. Er worden zes
leeractiviteiten, die de bouwstenen voor het (nieuwe) curricu
lum vormen, voorgesteld, zijnde: kennisverwerving, onderzoek,
toepassing, productie, discussie en samenwerking.
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Invullen startblad:
• Invullen van specifieke informatie over de module
• Tweet over de module
• Overzicht van de beoogde activiteiten op de twee
grafieken (leeractiviteiten en blend)

ie

ABC is relevant en nuttig voor nieuwe programma’s of voor programma’s waarin wordt
overgegaan naar een online of een meer blended format.

Omschrijving van de sessie en overzicht van de
activiteiten.
• Informatie over het Connected Curriculum
• Invulling blended leren binnen VIVES
• Toelichting van de ‘big picture’: de essentiële
elementen van een opo (de leeractiviteiten)
• Verloop van de sessie

Activiteit 1
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Inleiding
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De docenten werken samen aan een visueel ‘storyboard’ waarin de leeractiviteiten
worden opgenomen die nodig zijn om de doelstellingen van het OPO/programma of de
module te bereiken. Het storyboard toont niet alleen welke leeractiviteiten mogelijk zijn
en in welke volgorde die kunnen doorlopen worden, er wordt ook nagedacht over de inzet
van onderwijstechnologie en de manier waarop deze leeractiviteiten worden geëvalueerd.

Actor

sc

•

Tijd
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Een praktijkgerichte workshop van 90 minuten waarin docenten die samen een module of
OPO verzorgen samenwerken om boeiende/blended leeractiviteiten te creëren.

Instructie

Sam en

•

Activiteit

g

»» Do teachers change their ideas about blended learning after
joining an ABC-workshop?
»» Is the ABC-method useful for stimulating the reflection about the
use of learning activities and tools?
»» Do teachers have the intention to redesign their courses after
joining an ABC-workshop?
»» Do teachers actually change their instructional design after joining
an ABC-workshop?
»» How do teachers experience the ABC-workshop?
»» Would teachers like to change aspects of the ABC-workshop?

Overzicht van tools
per leeractiviteit (cirkel)

ABC curriculum design - Storyboard

(vanuit het perspectief van
het OPO of de module)

SAMENWERKING
KENNISVERWERVING
TOEPASSING
ONDERZOEK
PRODUCTIE
DISCUSSIE
samenwerking

discussie
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bv. 1ste jaar of de eerste weken
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Met onderwijstechnologie

▸ Projectwerk ▸
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Papers
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van
of
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REFERENCES

▸ over
Meewerken
onderzoek
etc.
Indien je vragen hebt
leeractiviteiten
kanhebt
je jeover
onderwijscoach
contacteren.
Indienaan
je vragen
leeractiviteiten
kan jelijsten,
je onderwijscoach
contacteren.
TOOLS
Indien je vragen hebt over leeractiviteiten
kan je je onderwijscoach contacteren.
▸ … contacteren.
▸ Bronnen bijhouden via digitale tools
Indien je vragen hebt over leeractiviteiten kan je je onderwijscoach
▸ …
Via deze QR-code vind je diverse tools die je kan gebruiken wanneer je

bv. 3de jaar of eindfase

TOOLS

TOOLS

Nieuwe/herwerkte module

Module/OPO

Doelstelling OPO/module

Opmerkingen

Actiepunten
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t

Storyboard

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Indien je vragen hebt over tools kan je je onderwijstechnoloog
Via dezecontacteren.
QR-code vind je diverse tools die je kan gebruiken wanneer je onderzoeksactiviteiten in je les wil integreren.
Indien je vragen hebt over tools kan je je onderwijstechnoloog contacteren.
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groepjes die
studenten gezamenlijk
docenten
tot consensus
▸bronnen
Ontwerpen
of producten
▸ Modellen
Zoeken naar informatie
ideeën en▸ Simulatieonderwijs
▸ Online onderzoeksopdrachten aanbie▸ Seminaries▸ Oefeningen▸maken
▸ enWebinars
komen (over▸eenObservaties,
theorie, definitie,
bekijken
etc.)van demonstra- gebruik maken
▸ ▸van
Luisteren
Modellen
onlinenaar
fora,podcasts,
wiki’s, webcasts
▸ Animaties
▸ Praktijkgerelateerde
deze evalueren
projecten
▸ Virtuele labo’s
den
en virtuele
bijvoorbeeld
uitstappen
via webquests
▸ Discussiegroepen
▸ Online discussiegroepen
en –fora
▸ Groepswerk waarbij
ties, aan
masterclasses
een gezamenchatrooms, etc.
▸ ▸Bekijken
om
Portfolio’s
elkaars
vanprestaties
animatiefilmpjes, kennis▸ Slideshows
▸ Labo’s
aan▸ Online (rollen)spel
▸ Ideeën en informatie bijhouden en
▸ Vergaderingen
bijwonen ▸ Ideeën en informatie analyseren
▸ Online brainstormsessies
lijk product gewerkt
▸ Bijwonen
wordtvan gastlezingen of voorte bespreken ▸clips,
… video’s, etc.
▸ Foto’s en video’s
▸ Daguitstappende hand van didactisch
▸ Online
oefenomgeving
structureren aan de hand van digita▸ Stellingenspel
▸ leermateriaal
Online stellingen
via votingsystemen
▸ Brainstorm
drachten
▸ Opbouwen van
▸ Doorlopen
een gezamenlijk
van een
docuonline leerpad
▸ Blogs
▸ en
Face-to-face
en hulpmiddelen
▸ …
le tools bijvoorbeeld via mindmaps,
▸ Peerevaluatie
–feedback(rollen)spel
▸ Online peerevaluatie
en –feedback
▸ Jigsaw-methode
▸ …
ment of presentatie
▸ … via bijvoorbeeld
▸ E-portfolio’s
▸ Simulatieonderwijs
▸ Teksten vergelijken met
notitie-tools, etc.
▸ Klassengesprekken
/ Kringgesprekken
▸ elkaar
Webvergaderingen
▸ Peertutoring
google docs
▸ Digitale (gedeelde) verslagen/papers
▸ Duaal leren▸ Niet-digitale methodes gebruiken
om
▸ Digitale teksten vergelijken
▸ Brainstormsessies
▸ …
▸ …
▸ Online brainstorm
▸ …
▸ …
te verzamelen
en te analyseren
▸ Gegevens verzamelen en analyseren
Indien je vragen hebt
kan je jegegevens
onderwijscoach
contacteren.
▸ …over leeractiviteiten
▸ …
▸ Onderzoeksopdrachten in leermateriaal
met digitale tools via forms, vragen-

bv. 2de jaar of half semester

Fiches met informatie over de zes
leeractiviteiten

Startblad ABC curriculum design
LEERACTIVITEIT:
SAMENWERKING

LEERACTIVITEIT:
KENNISVERWERVING

LEERACTIVITEIT:
DISCUSSIE

Studenten komen bij deze leeractiviteiten
gezamenlijk tot nieuwe inzichten door samen te
werken aan een gezamenlijke ‘output’ zoals een
definitie, ontwerp, verslag, diagram, product, etc.

Bij deze leeractiviteiten verwerven de studenten
kennis via het luisteren naar een voordracht,
hoorcollege of podcast, het opzoeken van
informatie uit boeken en websites, bekijken van
demo’s en video’s, etc.

Studenten worden bij deze leeractiviteiten
uitgenodigd om eigen vragen, ideeën en
gemaakte keuzes duidelijk te verantwoorden en
om vragen en ideeën van docenten en/of peers in
vraag te stellen of te beantwoorden.

Opleiding:
KENNISVERWERKING

Naam module/OPO:
Nieuwe module/OPO of herwerking module/OPO

SAMENWERKING

PRODUCTIE

Docenten:

TOEPASSING

Samenvatting module/OPO

DISCUSSIE

(tweet een samenvatting van de module):
ONDERZOEK

Grafiek leeractiviteiten

LEERACTIVITEIT:
TOEPASSING

LEERACTIVITEIT:
ONDERZOEK

Bij deze leeractiviteiten worden de theorie
en praktijk met elkaar verweven, waarbij de
studenten een duidelijke opdrachtomschrijving
(doelstelling) krijgen om naartoe te werken en
hierbij ook gebruik maken van de feedback die ze
tijdens de leeractiviteiten krijgen van de docent
of (praktijk)begeleider, peers en/of zichzelf.

Het gaat hier om een student-gestuurd proces
waarbij opgedane informatie kritisch bekeken
wordt en nieuwe informatie wordt ingewonnen
om zo tot nieuwe inzichten te komen.

LEERACTIVITEIT:
PRODUCTIE

Hoe ziet de gewenste verdeling van de leeractiviteiten er uit voor de nieuwe of
herwerkte module? (Kleur 1: bij aanvang van de workshop) (Kleur 2: op het einde van
de workshop)

Blended grafiek

Bij deze leeractiviteiten produceren de studenten
iets wat door de docent geëvalueerd kan worden
(bijvoorbeeld een plan, website, analyse, theorie,
product, etc.).

Online

@ABC_LD

werkdocumen

t

Kaartjes van de leeractiviteiten
(met en zonder onderwijstechnologie)

Extra:
• Sterren om evaluatie aan te duiden
• Post-it’s en 2 balpennen in verschillend kleur
• Powerpoint presentatie ter ondersteuning van de workshop:
VIVESnet > onderwijsontwikkeling > community blended leren > ABC methodiek

Face to face

werkdocumen

Wat is voor jou het ideale evenwicht voor deze module/dit OPO? (Kleur 1)
Wat is de positie van de module/het OPO op het einde van deze workshop? (Kleur 2)

Learning types, Diana Laurillard, IoE 2012 | Connected Curriculum, Dilly Fung, CALT, 2014 | ABC curriculum design workshop and resources, Clive Young and Natasa Perovic, Digital Education, UCL, 2015

Startblad met info over
module en grafieken
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Werkdocumenten mag je
nadien bijhouden. Alle andere
documenten gaan na de sessie
terug in de koffer.
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