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DOELSTELLINGEN

̶ Ontwerpprincipes bij opmaak leerpad leren kennen

̶ Leerpad mogelijkheden in UFORA leren kennen

̶ Onderwijstips ter ondersteuning leren kennen

̶ Ingaan op vragen en bedenkingen
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AFSPRAKEN

1. Stel je vragen in de chat!

• Vraag met kort antwoord? Moderator antwoordt in de 

chat

• Vraag relevant voor de gehele groep? Plenaire 

bespreking

2. Geef gerust feedback op vragen van collega’s

3. Opname oké?
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OPBOUW WORKSHOP

̶ Vooraf: kennisverwerving via leerpad

̶ Vandaag

• Kader Blend@Ugent

• Case study

• Stappenplan

• Q&A sessie 

̶ Nadien: MS teams kanaal – UGent Onderwijscommunity –

kanaal (1) leerpaden
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I. KADER: BLEND@UGENT

̶ 8 basis kwaliteitsprincipes 

̶ Leerpad als vorm van 

asynchroon leren: student 

bepaalt tijdstip en tempo waarop 

hij/zij leert

̶ Zie OT Blend@UGent
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https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/ugent-goes-blended-visie-van-ugent/


I. KADER: BLEND@UGENT

Doordachte blend
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II. HOE ZIJN WIJ TE WERK GEGAAN?

Afbakenen inhoud leerpad vs. contactmoment

a) Leerpad voor kennisverwerving vooraf

̶ Doel = mogelijkheden leren kennen dus 

̶ adaptief via release conditions

̶ interactief

̶ differentiëren

̶ multimediaal leermateriaal

̶ feedback op leerpad
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II. HOE ZIJN WIJ TE WERK GEGAAN?

a) Leerpad voor kennisverwerving vooraf

Adaptief
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II. HOE ZIJN WIJ TE WERK GEGAAN?

a) Leerpad voor kennisverwerving vooraf

Interactief
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II. HOE ZIJN WIJ TE WERK GEGAAN?

a) Leerpad voor kennisverwerving vooraf

Differentiëren & multimediaal leermateriaal

11



II. HOE ZIJN WIJ TE WERK GEGAAN?

a) Leerpad voor kennisverwerving vooraf

Feedback
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II. HOE ZIJN WIJ TE WERK GEGAAN?

b) Contactmoment

̶ Het ontwerpen van een leerpad is complex dus 

denkproces beter in contactmoment behandelen

̶ Wat zijn struikelblokken? Q&A voorzien: vragen 

verzameld via leerpad
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II. HOE ZIJN WIJ TE WERK GEGAAN?

c) Bedenkingen tijdens het ontwerpproces

̶ Leerpad verplicht maken? Dan krijg je de link naar de sessie 

wel pas te zien na doorlopen leerpad?

̶ Extra materiaal: hoe aanbieden?

̶ Vragen verzamelen in leerpad als input voor contactmoment

̶ Hoe organiseren we ons contactmoment (Zoom, lesgever + 

ondersteuner aanwezig, enz.)

̶ Opname contactmoment?

̶ Duurtijd?
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III. STAPPENPLAN

'One size fits all' niet mogelijk, wel ontwerpprincipes:

A. Welke competenties/leerinhouden wil ik in mijn 

leerpad?

B. Welke leeractiviteiten verwacht ik van mijn 

student?
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III. STAPPENPLAN

'One size fits all' niet mogelijk, wel ontwerpprincipes:

A. Welke competenties/leerinhouden wil ik in mijn 

leerpad?

B. Welke leeractiviteiten verwacht ik van mijn 

student?

C. Feedback en evaluatie plannen

D. Logisch ordenen

E. Inhouden en tool aanmaken
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Q&A
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Q&A

̶ Ik begrijp niet goed wat bedoeld werd met "er kunnen 

maar 2 subniveaus gezien worden in het linkse menu"?
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Q&A

̶ Welke tools kunnen geïntegreerd worden, zo dat ze 

echt handig zijn? Ik probeerde bv. mentimeter te 

integreren (wordcloud), of een brainstormoefening, of 

iets waar studenten in samen kunnen werken, maar ik 

heb nog geen ideale manier gevonden.
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Q&A

̶ Media combineren met test. Bv. meerkeuzevraag met 

voor elke keuze een figuur. → via teksteditor - demo

̶ Hoe leerpad adaptief te maken?

̶ Hoe gebruikmaken van de expertise van studenten

bij het vormgeven van je leerpad. Bijv. oefeningen 

opstellen voor elkaar.
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Hoe zien jullie dit? Zijn er 

voorbeelden? Ideeën



Q&A

̶ In jullie leerpad kan er met pijltjes rechtsboven genavigeerd worden 

naar volgende pagina's/oefeningen/volgende Ufora-onderdeel. Hoe 

doen jullie dat? Bij mijn leerpad moeten ze na het doorlopen van een 

pagina zelf in de inhoudsopgave navigeren naar het volgende 

onderdeel? 

̶ Hoe kan je de release conditions toevoegen aan een bepaald 

antwoord in een test?

̶ Hoe kan je een correcte tijdsinschatting maken van de duur van het 

leerpad?
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Zijn er ervaringen?



Q&A

̶ Embedden van een zelfgemaakte video (bijv. screencast of 

kennisclip) → (via HTML editor - zie leerpad)

̶ Ik wil vóór het hoorcollege studenten teksten laten lezen, 

vraagjes erover laten oplossen; daarna hoorcollege met slides 

en oefeningen en na het hoorcollege naverwerkingsopdrachten

(bijv. zoek nieuw artikel dat past bij de les). Kan ik dit alles ook in 

een leerpad gieten om alles overzichtelijk te houden? Dus geen 

op zichzelf staande module, maar als kader rond het 

hoorcollege/contactmoment.
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https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/9412/viewContent/426037/View


̶ Hoe "release conditions" instellen? demo → zie 

voorwaarden en bekenmaking

̶ Is het mogelijk om de student bv. 1 punt te laten verdienen 

indien hij/zij alle leerpaden heeft doorlopen? Hoe dit efficiënt 

instellen?

̶ Hoe de voortgang van studenten (individueel en collectief) 

opvolgen 

Q&A
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https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/9061/viewContent/33050/View


HULP NODIG?
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•Ufora handleiding 

•Ufora helpdesk –ufora@ugent.be 09 264 85 70

•DIY sessie ivm herontwerpen 

•MS teams kanaal ‘Leerpaden’

•UFORA - contactpersoon van de faculteit

•Activo-antenne van de faculteit

mailto:ufora@ugent.be
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/ict/ufora/governance/ufora-contactpersonen
https://onderwijstips.ugent.be/nl/ons-team/
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