
In de research club van 18 oktober demonstreerde dr. Mary Dankbaar het ‘flipped

classroommodel’, toegepast in het medisch onderwijs van het Erasmus Medisch Centrum 

van Rotterdam. Aan de hand van een 5-tal leerprincipes en good practices wist zij een 

duidelijk beeld te scheppen over de mogelijkheden van deze onderwijsaanpak.

De faculteit GGW zal met het nieuwe UFOO project verder inzetten op blended learning om 

zodoende zelfgestuurd leren te stimuleren en meer ruimte te creëren voor enerzijds 

verdieping en toepassing en anderzijds gerichte begeleiding en feedback. Het 

integratieteam gaat alvast verder aan de slag om deze doelstellingen te bereiken. 

Geïnteresseerden kunnen eveneens contact opnemen met de UFOO-medewerker Tessa 

De Block , E-campus of de Nieuwe Media Dienst. 

Hierbij de presentatie met bijhorende E-links.

Tessa De Block 

Kathleen De Greef

Roy Remmen

https://www.youtube.com/watch?v=9aGuLuipTwg
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/tessa-deblock2/
https://pintra.uantwerpen.be/webapps/ua-pintrasite-BBLEARN/module/index.jsp?course_id=_8_1&tid=_4708_1&lid=_523_1&l=nl_PINTRA
https://pintra.uantwerpen.be/webapps/ua-pintrasite-BBLEARN/module/index.jsp?course_id=_81_1&l=nl_PINTRA


The ‘flipped classroom’ in het medisch 
onderwijs: waarom, wat en hoe?

Dr. Mary Dankbaar, Erasmus MC, Programmamanager E-Learning
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Flipped
Classroom

Taxonomie van Bloom

▸ Activerend, flexibel leren

▸ Meer aandacht voor toepassen van kennis tijdens onderwijs

▸ Kwaliteitsverbetering onderwijs

http://www.youtube.com/watch?v=9aGuLuipTwg


Waarom 
geflipte 
master?

Onderwijsvisie Erasmusarts ‘dokter in 2020’: 
competentiegericht opleiden, m.n. in master

▸ naast medische expertise, focus op   
interprofessionele samenwerking en 
academische vaardigheden

▸ technologie inzetten om de voorbereiding te
verbeteren (meer gepersonaliseerd en flexibel) 
en het rendement van het contactonderwijs te
vergroten



3 types 
online 
materiaal 

videoclips

e-modules

virtual

patients



Videoclips

Youtube – geneesmiddel van de week 
Erasmus MC

https://youtu.be/_-56vok-6v0


E-Modules

www.medischonderwijs.nl

https://xoteur.12change.eu/play.php?template_id=200
https://xoteur.12change.eu/play.php?template_id=580


Virtual
patients & 
serious games

www.medischonderwijs.nl
www.virtualmedschool.nl

https://coo.erasmusmc.nl/olab/renderLabyrinth/go/77/3934
https://coo.erasmusmc.nl/olab/renderLabyrinth/index/77
http://www.medischonderwijs.nl/


Beter voorbereide studenten Maatwerk in lerenFlexibel naar plaats en tijd

Aansluiting theorie-praktijkOpschaling goedkoperInhoud standaard, up-to-date

Voordelen 

blended

leren
(‘flipped

classroom’)

Welke voordelen zijn voor uw opleiding relevant?



Voordelen 
en 
uitdagingen 
van blended
leren

Voordelen

▸voorbereide studenten

▸acief lerende studenten
bereiken hogere orde
leerdoelen

▸expertise docent wordt
beter gebruikt

Uitdagingen

▸goed voorbereidings-
materiaal noodzakelijk

▸beschikbare 
technologie en 
vertrouwdheid vereist

▸Studenten bereiden 
zich niet voor, vinden 
colleges fijn



Open 
Educational
Content 
(OER)

▸Merlot www.merlot.org

▸Medischonderwijs.nl

▸HEAL http://library.med.utah.edu/heal/

▸Khan Academy
https://nl.khanacademy.org/

▸Youtube www.youtube.com

http://www.merlot.org/
http://library.med.utah.edu/heal/
http://library.med.utah.edu/heal/
http://library.med.utah.edu/heal/
http://www.youtube.com/watch?v=gdSaE1y0ik0


MOOCs
Massive
Open 
Online 
Courses

www.class-central.com/subject/disease-and-medicine

http://www.class-central.com/subject/disease-and-medicine


MOOCs

https://www.coursera.org/


Onderzoek 
naar online en blended leren



Opdracht

Wat zijn de belangrijkste leerprincipes? 

Praat 2 minuten met uw buurman/buurvrouw



Centrale 
Leerprincipes

1. Zet in op een actieve rol van de lerende

2. Zet authentieke problemen centraal

3. Activeer voorkennis

4. Biedt oefening en feedback

5. Stimuleer zelfsturing en reflectie

Kaufman, BMJ 2003



Leer- en 
Instructie
principes

Probleem

Activatie voorkennis

Demonstratie nw kennisToepassing

Integratie

Merrill, 2002

Voorbeelden, modellingOpdrachten

(begeleiding, feedback)

Met bestaande kennis

(klinische context)
Quizes, vragen



Werkt het?
Hoe inzetten?

Effectiviteit van 

Online & Blended

instructie 

▸ Met online instructie kunnen dezelfde leerresultaten worden
bereikt als met klassikale instructie (diverse domeinen, doelen). 
Studenten zijn net zo gemotiveerd* 

▸ Blended onderwijs is minimaal net zo effectief als klassikaal leren. 
Studenten zijn net zo gemotiveerd** 

▸ Goed ontwerp online deel is cruciaal voor leerresultaten***

- heldere structuur van de informatie

- visualisatie
- oefeningen met casuïstiek, feedback
- herhaling

 Online instructie kan effectief worden ingezet, mits didactisch
goed opgebouwd

*     Cook et al 2008, Sitzmann et al 2006, Ruiz 2006, Sherman et al 2013
**   Spanjer et al 2015, Means et al 2013, Bates 2000, Bonnes et al 2016, Liu et al, 2016
*** Cook 2010



Werkt het?
Hoe inzetten?

Effectiviteit van 

simulatie

programma’s

(mannequins, virtual 

patients, simulaties)

Simulatieprogramma‘s: lerende interacteert met trainingstool om een
aspect van de klinische zorg te simuleren t.b.v. onderwijs (Cook, 2013) 

▸ Simulatieprogramma‘s laten systematisch positief effect zien op 
vaardigheden, kennis, gedrag i/d praktijk in vgl met geen interventie

▸ In vergelijking met andere instructie-methoden: net zo effectief * 

▸ Ontwerpkenmerken die een positief effect hebben:
- variatie in taakinhoud
- herhaald oefenen
- gespreid in de tijd oefenen
- interactiviteit en feedback
Niet aangetoond: groepstraining beter dan individueel trainen

▸ Inconsistenties tussen studies, meer goed opgezet onderzoek nodig

* Issenberg et al, 2004, Mc.Gaghie, Issenberg et al 2010, Cook et al 2011, 2012 en 2013   



Werkt het?

Effectiviteit van 

serious games

Een serious game is een interactieve computer applicatie, gebaseerd op 
een set van regels, gericht op een uitdagend leerdoel, met continue 
feedback (Wouters et al, 2013)

▸ Effectiviteit van serious games voor leren en motivatie is in het 
algemeen niet vastgesteld* 
Reviews laten gemengde en dubbelzinnige resultaten zien. 

▸ De abcdeSIM game voor acute zorg vaardigheden is effectief en 
motiverend voor AIOS in het trainen van hun klinische competenties. 
Hierdoor kan het contactonderwijs starten op een hoger niveau**

▸ Meer onderzoek is nodig om de effectiviteit te beoordelen van 
games en van relevante ontwerpkenmerken voor leren en motivatie.

* Wouters, van Nimwegen van Oostendorp & van der Spek, 2013, Connollly et al 2012, 
Graafland 2012,  Sitzmann 2011, Akl 2010, Akl 2008, Tennyson & Jorzack 2008, Vogel et al 2006. 
** Dankbaar et al, Simulation in healthcare,  2016.
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Voorbeeld 1

Training 
Acute 
zorg
voor
AIOS 

E-module Kennistoets

abcdeSIM Game met 
6 oefenscenario’s

Scenario training en beoordeling

Voordelen?

▸ Kortere f2f trainingstijd, 
kostenbesparing
▸ gemotiveerde, goed 
voorbereide AIOS



Voorbeeld 2 

Klinisch 
redeneren
Geneeskunde 
studenten

Blended opzet
 Virtual patient cases maken

 Opdracht inleveren 

 Bespreking cases in kleine groep

Voordelen?

▸ Voorbereiding is realistischer en uitdagender, minder sturend
▸ Veilige omgeving om fouten te maken in diagnose stellen
▸ In groepssessies meer tijd voor proces van klinisch redeneren

Opdracht 



Geleerde 
lessen

▸ Start met de ontwikkeling van een gedragen onderwijsvisie:  
Hoe willen wij dat ons onderwijs eruit ziet? 
Welke rol heeft blended leren daar eventueel in? 
Voor welke onderdelen van de opleiding willen we dit inzetten?

▸ Hergebruik bestaand materiaal; integreer het in onderwijs
▸ Goede scholing van docenten in ontwikkeling van online 
materiaal en in hun begeleidende rol. 

▸ Zet een e-learning team op met onderwijskundigen en web-
ontwikkelaars, die pro-actieve ondersteuning bieden.

▸ Zorg dat docenten tijd hebben om te ontwikkelen
▸ Zorg dat studenten tijd hebben om het door te nemen. 

▸Doe pilots and evalueer goed met alle betrokkenen



Student 
ervaringen

Video nieuwe master

file:///E:/Presentaties/EUR 20 sept 17/E-Modules.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=AY5UP1Xw_-Q


m.dankbaar@erasmusmc.nl

Discussie
en 
vragen

▸ Waar ligt voor u de meerwaarde van blended leren?

▸ Voor welke opleidingen of onderdelen is dit relevant?

▸Wat zijn in uw context belangrijke aandachtspunten voor een 
succesvolle realisatie?


