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Een krachtige impuls geven aan de integratie van ICT in het onderwijs met een uitzonderlijke aandacht voor een doelgerichte
aanbesteding van de middelen, dat is wat de FEA voor ogen heeft. Om dergelijke doelstelling te realiseren en het geheel aan
activiteiten te omkaderen, werd in 2014 het FEA Blended Learning Project in het leven geroepen.
Met het project doelen we in een eerste fase op een awareness creation, een bewustmaking bij docenten en op een initialisatie van
facultaire blended learning initiatieven met de inzet van technologische middelen als focus. In navolging daarvan willen we in een
tweede fase de nadruk leggen op een effectieve operationalisering met specifieke aandacht voor de didactiek. Als einddoel streven
we naar een doorgedreven BLEND: de implementatie van Flipped Classroom en Learning Analytics. Met de invulling van dergelijke
concepten willen we de opstap maken naar een onderwijs dat zowel activerend als gedifferentieerd is en de leerervaring van zowel
de docent als van de student maximaal aangrijpt.
.

Het beste van twee werelden
G E CO M BIN E ER D O N DE RW I J S M ET E EN M AX IM UM AAN L E ER E RV AR I N G EN
De FEA verstrekt u concrete informatie
betreffende zowel technische als
didactische mogelijkheden en biedt
hierbij de nodige ondersteuning.

Blended learning wordt vooral gebruikt voor de combinatie van traditioneel face-to-face onderwijs
en online leren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van diverse didactische werkvormen en van
verschillende media en tools, meestal ondersteund door een elektronische leeromgeving.
Een deel van de initiële kennisverwerving verloopt met behulp van diverse ICT-middelen en de
elektronische leeromgeving (online) en de vrijgekomen contacturen worden ingezet als
begeleidingsuren voor kennisverwerking- en toepassingen (face-to-face). Blended learning zorgt
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