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VOORWOORD
Ter afsluiting van de opleiding Master of ICT & Business Innovation (MBI) aan Avans+ wordt een
masterthesis uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in succes- en faalfactoren van
institutionele adoptie van blended learning voor de Academie voor Deeltijd.
Deze thesisfase begin en eindig je alleen, maar gedurende het traject is de samenwerking en de hulp
van anderen de kritieke succesfactor die maakt dat je de reis kunt volbrengen en bij de juiste stations
stopt om te rusten. Ook helpen zij je om af en toe afstand te nemen, om je heen te kijken en te
genieten van de reis. Deze mensen wil ik dan ook graag bedanken:
 Femke, mijn topvrouw, jij hebt me in de hectiek van ons drukke gezin de ruimte gegeven en
bleef sterk en geduldig, ook al was dit niet altijd even gemakkelijk.
 Rina, Krijn, Piet en Tineke, ook jullie ben ik veel dank verschuldigd voor al die momenten dat
Fiene en Jibbe heerlijk konden spelen bij de opa’s en oma’s zodat papa weer even wat meters
kon maken.
 Maarten, voor jouw betrokken opdrachtgeverschap, openheid en inspiratie.
 Ed, voor je humor, je verhalen, je relativeringsvermogen afgewisseld met ijzerscherpe analyses
en feedback.
 Wilfred, Chris, Ad, Wendy, Marlies, Frank en Ronald voor jullie tijd, openheid en inbreng.
 Daniel en Joost, voor het sparren en jullie scherpe blik.
Rosmalen, 12 september 2016
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SAMENVATTING
In Nederland is het aantal studenten dat gebruik maakt van deeltijdonderwijs de afgelopen jaren
afgenomen. Als reactie op deze ontwikkeling is in opdracht van Jet Bussemaker, Minister van
Onderwijs, het rapport “Flexibilisering Hoger Onderwijs” (Rinnooy-Kan, 2014) geschreven. In dat
rapport staat een advies geformuleerd hoe vraag en aanbod op het gebied van deeltijdonderwijs in
Nederland verstevigd kan worden. Mede op grond van dit rapport heeft het College van Bestuur (CvB)
van Avans Hogeschool besloten het deeltijdonderwijs, wat tot op dat moment versnipperd was,
georganiseerd te centraliseren en onder te brengen in een nieuwe academie; de Academie voor
Deeltijd.
De directeur van deze academie is Maarten Bremer. Hij is de opdrachtgever voor deze thesis. De
Academie voor Deeltijd wil in lijn met de uitkomsten van dit rapport (Rinnooy-Kan, 2014) persoonlijk
en flexibel leren mogelijk maken voor haar studenten. Hier gaat volgens Maarten Bremer blended
learning een belangrijke rol in spelen.
De doelstelling van dit onderzoek is het formuleren van aanbevelingen ten behoeve van
beleidsontwikkeling voor de directeur van de Academie voor Deeltijd met betrekking tot de
institutionele adoptie van blended learning. Om tot deze aanbevelingen te komen, zijn de volgende
onderzoeksvragen gesteld en beantwoord:
1. Wat zijn volgens de theorie de belangrijkste succes- en faalfactoren die invloed hebben op
institutionele adoptie van blended learning in het hoger onderwijs?
2. Wat zijn volgens de mening van de experts de belangrijkste succes- en faalfactoren voor
institutionele adoptie van blended learning voor de Academie voor Deeltijd?
3. Hoe ziet de huidige situatie er bij de Academie voor Deeltijd uit als het gaat om de belangrijkste
succes- en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning?
4. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de belangrijkste succes- en
faalfactoren volgens de theorie, aangevuld met de meningen van experts (gewenste situatie)
enerzijds en de huidige situatie bij de Academie voor Deeltijd anderzijds?
Het antwoord op de eerste centrale vraag is verkregen via de bureauonderzoekmethode (Verschuren
& Doorewaard, 2007) en deze is uitgewerkt in het theoretisch kader. Bij het literatuuronderzoek is een
referentiemodel met succes- en faalfactoren gevonden, namelijk het institutional blended learning
adoption framework (Graham et al, 2013). Voor de empirische toetsing is de casestudy-methode
gebruikt.
Na het houden en analyseren van semigestructureerde interviews met twee experts is het eerder
genoemde referentiemodel verrijkt. Deze experts hebben een weging gegeven aan succes- en
faalfactoren en zij hebben twee factoren aan het model toegevoegd. Hier is de tweede centrale
onderzoeksvraag beantwoord. De derde centrale onderzoeksvraag is beantwoord door de huidige
situatie te ontleden via semigestructureerde interviews.
De respondenten (een docent, een onderwijskundige, een ICT coördinator en de directeur) zijn
uitgekozen vanwege hun, volgens de literatuur, relevante rol bij de adoptie van blended learning.
Hierna is het verrijkte model vergeleken met de huidige situatie bij de Academie voor Deeltijd. Op
grond van dit onderzoek en een analyse bleek een verschil op een aantal factoren. De belangrijkste
aanbevelingen om dit te verbeteren zijn:
Neem referentiemodel en maturitymodel op en verrijk de volgende beleidsonderwerpen: Het wervingen selectiebeleid, het functionerings- en beoordelingsbeleid en het marketing- en communicatiebeleid
met blended learning. Per factor worden in dit rapport implementatiesuggesties gegeven.
Voor vervolgonderzoek is het zinvol om ook een vergelijking te maken met succes- en faalfactoren bij
andere HBO instellingen en bij van nature commerciële aanbieders zoals NCOI en LOI. Dit zou een nog
breder beeld geven van de succes- en faalfactoren bij de institutionele adoptie van blended learning.
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1

INLEIDING

Aanleiding
Dit rapport is gemaakt in het kader van de afronding van de masterthesis van de opleiding Master of
ICT & Business Innovation aan Avans+.
Doel
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in succes- en faalfactoren van institutionele adoptie van
blended learning voor de Academie voor Deeltijd van Avans.
Opbouw
Hoofdstuk 2 bevat de probleemstelling, waarna in hoofdstuk 3 het theoretisch kader uiteengezet
wordt. Hoofdstuk 4 bevat de methodologische verantwoording. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten
van het onderzoek waarna ten slotte in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek
worden beschreven.
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2

PROBLEEMSTELLING

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens het projectkader, de doelstelling, het onderzoeksmodel en de
onderzoeksvragen uitgewerkt.

2.1
2.1.1

Projectkader
Organisatie

Avans Hogeschool verzorgt ruim 55
hbo‐opleidingen voor 26.000 voltijd- en
deeltijdstudenten. Er zijn 2.250
medewerkers in dienst. Avans is één van de
grotere hogescholen in Nederland en heeft
locaties in Breda, ’s‐Hertogenbosch en
Tilburg. De organisatie bestaat uit 19
academies die elk bestaan uit de
verzameling van een aantal opleidingen in
een specifiek kennisgebied. Hiernaast zijn er
vijf diensteenheden waaronder marketing,
HRM maar ook dienstverlening en ICT. Het
Figuur 1: Structuur Avans Hogeschool (CvB Avans, 2015).
College van Bestuur (CvB) voert het
dagelijks bestuur over de organisatie.
Zij wordt hierin bijgestaan door een bestuurssecretariaat en staf. In figuur 1 is de globale structuur van
de organisatie weergegeven.

Dit onderzoek richt zich op het
deeltijdonderwijs van Avans
Hogeschool. Het
deeltijdonderwijs werd tot 1
juli 2014 altijd gestuurd en
uitgevoerd door de voltijd
academies.
Eind december 2013 heeft het
CvB van Avans Hogeschool
besloten het deeltijdonderwijs
onder te brengen in een
nieuwe academie die op 1 juli
2014 is opgericht, oftewel de
Academie voor Deeltijd (AVD).
Volgens een meerjarenplan
gaat de coördinatie en
Figuur 2: Structuur Academie voor Deeltijd (Bremer, Leijten, Valk, 2014).
besturing van het
deeltijdonderwijs
stapsgewijs over naar de Academie voor Deeltijd. In figuur 2 staat de structuur van de Academie voor
Deeltijd weergegeven. De directeur van de Academie voor Deeltijd, Maarten Bremer, is de
opdrachtgever van deze thesis.
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2.1.2

Probleem en urgentie

Ondanks dat Avans Hogeschool als geheel goede resultaten haalt (CvB Avans, 2015), vormt
voornamelijk de aanhoudende daling van de instroom van studenten in het deeltijdonderwijs een
(management-)probleem. Voor Avans Hogeschool is er in 2014 voor het eerst sprake van een daling
van het aantal deeltijdstudenten. De daling betreft 6% ten opzichte van 2013 (CvB Avans, 2015). Op
landelijk niveau tekent zich deze tendens al langer en duidelijker af, zoals zichtbaar in figuur 3.
Als reactie op deze ontwikkeling
heeft Jet Bussemaker, Minister van
Onderwijs, een adviescommissie in
het leven geroepen om een advies
te formuleren hoe vraag en
aanbod op het gebied van
deeltijdonderwijs in Nederland
verstevigd kan worden. Dit heeft
geresulteerd in het rapport
“Flexibilisering Hoger Onderwijs”
(Rinnooy-Kan, 2014). Een van de
deelnemers in deze commissie was
Paul Rüpp, Voorzitter van het CvB
van Avans Hogeschool. Hij zag in
dit rapport dan ook aanleiding om
voor het deeltijdonderwijs van
Avans Hogeschool de Academie
voor Deeltijd op te richten. Zoals
in
de
paragraaf
hiervoor
Figuur 3: Aantal eerstejaars deeltijdstudenten in Nederland.
beschreven, is de Academie voor
Bron: Vereniging Hogescholen en universiteitenvereniging .
Deeltijd op 1 juli 2014 ontstaan
door de samenvoeging van alle deeltijdopleidingen binnen Avans Hogeschool, na een besluit van het
CvB eind december 2013 met deze strekking:
• “de deeltijdopleidingen optimaal aan te laten sluiten op de wensen van de doelgroep, door
middel van een onderwijsmodel dat uitgaat van een modulaire curriculumopbouw, een
vraaggerichte en flexibele inrichting van het onderwijs en dat gebruik maakt van werkplekleren…”
• “In september 2014 wordt gestart met de economische opleidingen. Vanaf 2015 volgen de
deeltijdopleidingen in de andere domeinen.”
De ontwikkeling van de Academie voor Deeltijd is op dit moment (medio 2016) in volle gang en hierin
speelt ICT een belangrijke rol. Bij de visie (Baltussen, 2015) wordt dit als volgt beschreven: De rol van
ICT ten aanzien van het onderwijs is faciliterend van aard. ICT legt de verbinding tussen het
werkplekleren, het contactonderwijs en online-onderwijs (blended learning). De docent benut de
didactische mogelijkheden van ICT om het leerproces van de student maximaal te faciliteren. Door het
gebruik van ICT wordt gepersonaliseerd en flexibel leren mogelijk.
Met dit uitgangspunt in gedachten zal dit onderzoek antwoord geven op de probleemstelling:
“Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning
bij de Academie voor Deeltijd?”
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2.1.3

Scope

Om scope aan te brengen in het onderzoek is het belangrijk om vast te stellen wat in de literatuur
verstaan wordt onder het kernbegrip blended learning. De uitwerking van de definitie van het begrip
blended learning en de voorkeur van de opdrachtgever, en daarmee de scope, worden uitgewerkt in
het theoretisch kader (hoofdstuk 3).
Uit het vooronderzoek dat verder staat uitgewerkt in de volgende paragraaf, is gebleken dat er al veel
onderzoek gedaan is naar het effect van blended learning op individueel course niveau, echter bieden
deze onderzoeken weinig houvast voor een instelling (Halverson, Graham, Spring, & Drysdale, 2012).
Deze thesis richt zich juist op de institutionele adoptie van blended learning en niet op het individueel
course niveau.
Verdere scoping in het onderzoek wordt aangebracht door alleen literatuur over blended learning en
adoptie vanuit het domein onderwijs te onderzoeken en overige domeinen te negeren. Dit past bij de
probleemstelling en de soort opdrachtgever (onderwijsinstelling).
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2.2

Resultaat vooronderzoek

Deze paragraaf beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. Het vooronderzoek is uitgevoerd om
vast te stellen of de kernbegrippen en variabelen kloppen en of er voldoende relevante literatuur te
vinden is over het onderwerp. In het vooronderzoek is middels deskresearch en de sneeuwbalmethode
(Verschuren & Doorewaard , 2007) gezocht naar definities van blended learning en artikelen over
implementatie of adoptie van innovatie en blended learning in het bijzonder.
Uit de artikelen die gevonden werden tijdens dit vooronderzoek zijn kernbegrippen te onderscheiden,
namelijk “ADOPTION” en “BLENDED LEARNING”. Deze zijn in bijlage 1 uitgewerkt in een boomdiagram
in het kader van de afbakening (Verschuren & Doorewaard , 2007). Met behulp van zoekmachines voor
wetenschappelijke artikelen als Wiley Online Library, ScienceDirect (Elsevier) en Google Scholar is
gezocht naar aanvullende recente literatuur. De volgende zoektermen zijn gebruikt (Nederlands
/Engels):
 “blended learning” AND “definitie” / “blended learning” AND “definition”
 “blended learning” AND “hoger onderwijs” / “blended learning” AND “higher education”
 “blended learning” AND “adoptie” / “blended learning” AND “adoption”
 “technology” AND “adoption” / “technologie” AND “adoptie”
Bovenstaande zoektermen leverden een grote hoeveelheid aan bronnen op. Deze zijn geselecteerd en
verzameld en op grond van enkele criteria is de relevantie van de bronnen bepaald:
 Publicatiedatum: 2006 of later.
 Onderzoeksgebied: gericht op het hoger onderwijs.
 Betrouwbaarheid: getoetst door vakgenoten (peer reviewed).
 Betrouwbaarheid: aantal keer geciteerd.
Een artikel dat hielp bij het bepalen welke auteurs en artikelen met dit onderwerp nu het meest
relevant geacht werden, was het artikel: An analysis of high impact scholarship and publication trends
in blended learning (Halverson, Graham, Spring en Drysdale, 2012). Volgens dit artikel is Charles R.
Graham de meest geciteerde auteur over het onderwerp blended learning. Zijn boek uit 2006: The
Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs (Bonk & Graham, 2006) is volgens
Halverson, Graham, Spring en Drysdale (2012) het meest impactvolle boek over blended learning.
Deze toonaangevende auteur op het gebied van blended learning heeft in 2013 een framework
ontwikkeld dat specifiek gaat over adoptie van blended learning in het hoger onderwijs. Dit is het
artikel A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher
education (Graham, Woodfield & Harrison, 2013). De combinatie van de relevantie van de auteur,
gecombineerd met de inhoudelijke gelijkenis van het onderwerp met het onderwerp van deze thesis
maakt dat dit artikel is gekozen als overzichtsartikel voor deze thesis. Deze publicatie vormde dan ook
een stevige basis en uitgangspunt bij het vaststellen van de scope, doelstelling en onderzoeksoptiek
van deze thesis.
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2.3

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is het formuleren van aanbevelingen ten behoeve van
beleidsontwikkeling voor de directeur van de Academie voor Deeltijd met betrekking tot de
institutionele adoptie van blended learning.
Door
Analyse van de theorie over de adoptie van innovatie in het algemeen, het concept blended learning
en de adoptie hiervan in het hoger onderwijs. Dit resulteert in een referentiemodel met de
belangrijkste succes- en faalfactoren die volgens de literatuur invloed hebben op institutionele adoptie
van blended learning. Vervolgens wordt dit referentiemodel verrijkt door meningen van experts uit de
praktijk. Dit verrijkte referentiemodel wordt uiteindelijk vergeleken met de huidige situatie bij de
Academie voor Deeltijd. Vanuit het verschil tussen deze twee worden aanbevelingen gedaan ten
behoeve van beleidsontwikkeling.

13/82

2.4

Onderzoeksoptiek en -model

Vanuit het hierboven (in plaats van ‘hierboven’ beter om de bewuste paragraaf gewoon te noemen?)
omschreven kader, de probleemstelling en de doelstelling van het onderzoek volgt onderstaand een
schematische weergave en verwoording van het onderzoeksmodel (Verschuren & Doorewaard, 2007).
2.4.1

Schematische weergave van het onderzoeksmodel

(b)

(a)

(c)

(d)

Theorie
blended learning
Stakeholders (Intern)
Theorie adoptie
blended learning

Analyseresultaten

Succes- en faalfactoren
Theorie adoptie
van innovatie

Aanbevelingen
Analyseresultaten

Experts (Extern)
Vooronderzoek
Figuur 4 Schematische weergave onderzoeksmodel.

2.4.2

Verwoording onderzoeksmodel

De verschillende stappen in het onderzoeksmodel worden met (a), (b), (c) en (d) in Figuur 4
aangegeven. In fase (a) staat theorieontwikkeling centraal. De theorie over de adoptie van innovatie in
het algemeen, het concept blended learning en de adoptie hiervan in het hoger onderwijs resulteert in
een referentiemodel met daarin de belangrijkste succes- en faalfactoren die volgens de literatuur
invloed hebben op institutionele adoptie van blended learning.
In de volgende fase (b) vindt de empirische toetsing plaats door het referentiemodel met de
belangrijkste succes- en faalfactoren voor te leggen aan experts uit de praktijk (extern). Dit zorgt voor
een mogelijke verrijking of inperking van het referentiemodel. Dit mogelijk aangepaste
referentiemodel wordt daarna vergeleken met de huidige situatie bij de Academie voor Deeltijd
(intern).
De vergelijking van deze analyses (c) resulteert in conclusies en aanbevelingen (d) voor de directie van
de Academie voor Deeltijd ten behoeve van beleidsontwikkeling.
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2.5

Onderzoeksvragen

In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen geformuleerd. Eerst worden de centrale vragen
geformuleerd. Deze zijn tot stand gekomen door het onderzoeksmodel te splitsen. Daarna volgen de
deelvragen. Deze zijn tot stand gekomen door de methode “uiteenrafelen kernbegrippen” (Verschuren
& Doorewaard, 2007).
2.5.1

Centrale vragen

Voor elk deel van het onderzoeksmodel wordt een centrale vraag geformuleerd:
1. Wat zijn volgens de theorie de belangrijkste succes- en faalfactoren die invloed hebben op
institutionele adoptie van blended learning in het hoger onderwijs?
2. Wat zijn volgens de mening van de experts de belangrijkste succes- en faalfactoren voor
institutionele adoptie van blended learning voor de Academie voor Deeltijd?
3. Hoe ziet de huidige situatie er bij de Academie voor Deeltijd uit als het gaat om de belangrijkste
succes- en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning.
4. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de belangrijkste succes- en
faalfactoren volgens de theorie, aangevuld met de meningen van experts (gewenste situatie)
enerzijds en de huidige situatie bij de Academie voor Deeltijd anderzijds?
Om de centrale vragen hierboven te beantwoorden moeten een aantal theorie- en praktijkgerichte
deelvragen beantwoord worden.
2.5.2

Deelvragen

Voor beantwoording van de eerste centrale vraag worden de volgende deelvragen gesteld:
1.1 Welke definities over blended learning worden gehanteerd?
1.2 Hoe definiëren we blended learning in dit onderzoek?
1.3 Welke theorie wordt gehanteerd bij de adoptie van innovatie?
1.4 Wat zegt de theorie over de succes- en faalfactoren van adoptie van blended learning in het hoger
onderwijs?
1.5 Welke stakeholders zijn bij de implementatie van blended learning betrokken?
De antwoorden op deze deelvragen vormen tezamen het antwoord op de eerste centrale vraag.
De tweede centrale vraag vormt het praktijkgerichte gedeelte van dit onderzoek en is opgedeeld in
twee deelvragen:
2.1. Wat zijn volgens de mening van de experts de belangrijkste succes- en faalfactoren voor
institutionele adoptie van blended learning voor de Academie voor Deeltijd?
2.2. En in welke mate komen deze overeen of verschillen zij van referentiemodel?
De derde centrale vraag moet antwoord geven op wat de huidige situatie is bij de Academie voor
Deeltijd als het gaat om de belangrijkste succes- en faalfactoren voor institutionele adoptie van
blended learning. De derde centrale vraag bestaat uit vier deelvragen:
3.1 In welke mate wordt blended learning reeds toegepast bij de Academie voor Deeltijd?
3.2 In welke mate is blended learning relevant voor het bestaansrecht van de Academie voor Deeltijd?
3.3 In welke mate zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren aanwezig bij de Academie voor Deeltijd
volgens de stakeholders?
De vierde centrale vraag bestaat uit een vergelijking tussen de overeenkomsten en verschillen volgens
de huidige situatie bij de Academie voor Deeltijd en de gewenste situatie, en is opgedeeld in 4
deelvragen:
4.1 Hoe is de huidige situatie als het gaat om de aanwezigheid of afwezigheid van de belangrijkste
succes – en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning?
4.2 Hoe is de gewenste situatie als het gaat om de aanwezigheid of afwezigheid van de belangrijkste
succes- en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning?
4.3 Wat kan geconcludeerd worden uit de vergelijking tussen de huidige en de gewenste situatie?
4.4 Welke activiteiten kan de Academie voor Deeltijd uitvoeren om het verschil tussen de huidige en
de gewenste situatie te dichten?
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3

THEORETISCH KADER

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over het gekozen theoretisch kader. We starten dit
hoofdstuk met de definities van blended learning in paragraaf 1 en 2. In paragraaf 3 en 4 komen de
twee belangrijkste theoretische raamwerken aan bod waar dit onderzoek op bouwt: het diffusion of
innovations model van Rogers (2003) en het institutional blended learning adoption framework
(Graham et al., 2015). Ten slotte wordt in de laatste paragraaf ingegaan op de relevante stakeholders
voor adoptie van blended learning.

3.1

Antwoord deelvraag 1.1: Welke definities over blended learning worden gehanteerd?

Om inzicht te geven in het gebruik van definities van blended learning wordt hieronder eerst de
historische ontwikkeling van het begrip in de literatuur beschreven. Daarna worden de meest
geciteerde definitie en toevoegingen van andere auteurs uiteen gezet om de algemene definitie, die vrij
breed is, te specificeren.
3.1.1

Historische ontwikkeling

De eerste pogingen waarin het concept blended learning in de literatuur wordt beschreven, werden
gedaan door Cooney et. Al. (2000) in wat door Güzer & Caner (2014) de “eerste pogingen periode:
1999-2002” van blended learning wordt genoemd. Het artikel van Cooney verstond in die tijd nog wel
wat anders onder het begrip dan later als algemeen geldend zou worden aangenomen. Het artikel ging
namelijk over de blend tussen spelen en werken in een kleuterklas omgeving (Cooney et. Al. 2000).
Na deze periode zorgt technologische innovatie ervoor dat de mogelijkheden van het concept blended
learning sterk vergroot worden (bijvoorbeeld betere distributie door breedband internet). Dit leidt tot
meer toepassingen en onderzoek en er breekt een nieuwe periode aan: “de definitie periode: 2003 2006”. (Güzer & Caner, 2014). Deze periode heeft deze naam gekregen van Güzer & Caner vanwege
het feit dat de meest geciteerde artikelen in deze periode gaan over de definitie van het begrip
blended learning. In deze periode worden de artikelen geschreven die tot op de dag van vandaag nog
het meest geciteerd worden om het concept blended learning te definiëren. Het artikel dat hier met
kop en schouders bovenuit steekt, is het artikel: Blended learning, Uncovering its transformative
potential in higher education van Garrison en Ganuka (2004). Dit artikel wordt volgens Halverson,
Graham, Spring en Drysdale (2012) bijna twee keer zo veel geciteerd per jaar dan enig ander artikel.
Na deze periode breekt de “populaire periode: 2007- 2009” aan. Tijdens deze periode wordt er steeds
meer gepubliceerd over de effecten van blended learning in een brede variatie van omgevingen zoals
de markt van organisatietrainingen, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger
onderwijs. Deze verbreding van toepassing en de voortschrijdende technologische innovatie zorgen
ervoor dat er sprake is van een trendlijn in het aantal publicaties over het onderwerp. Elk jaar wordt er
meer gepubliceerd over blended learning dan het jaar ervoor (Güzer & Caner, 2014). Een voorbeeld
van een vrij recent onderzoek in combinatie met technologische innovatie is het onderzoek van
Picciano uit 2014 over de toepassing van big data en learning analytics in een blended learning
omgeving (Picciano, 2014).
Maar ondanks het feit dat blended learning, zoals hierboven beschreven, steeds vaker onderwerp is
van onderzoek, is er nog steeds veel dubbelzinnigheid omtrent de definitie van de term (Graham,
2013). Dit wordt in de volgende paragraaf verder toegelicht.
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3.1.2

Definities blended learning

Blended learning is een term die zich lastig laat definiëren: er bestaat geen algemeen aanvaarde
taxonomie (Picciano, 2009). Volgens Halverson, Graham, Spring en Drysdale (2012) komt de, met
afstand, meest geciteerde definitie van blended learning uit het artikel van Garrison en Kanuka (2004),
wat geschreven is in de eerder genoemde definitieperiode (Güzer & Caner, 2014). Die definitie luidt:
“[…] the thoughtful integration of classroom face-to-face learning experiences with online learning
experiences.” (Garrison en Kanuka, 2004), oftewel de doordachte integratie van traditioneel face-toface onderwijs en online leren.
Dit is een vrij brede en multi-interpretabele definitie. Sharpe, Benfield, Roberts en Francis (2006)
beschrijven de voordelen van een brede definitie van blended learning. Dit biedt namelijk ruimte voor
de organisatie zelf om hem in te vullen: “Use the term blended learning. Although difficult to define,
the term ‘blended learning’ is finding acceptance among higher education staff. We suggest that
the advantages of the term include its poor definition - which allows staff to negotiate their own
meaning - the implication of the protection of face to face teaching, and the implication of
designing for active learning. (Sharpe et al., 2006)”
Over de eerder genoemde brede definitie is overeenstemming van de meeste auteurs van
wetenschappelijke publicaties over blended learning (Porter et al. 2016), maar ze zijn het oneens over
de invulling wanneer je de definitie van blended learning specifieker maakt. Zo verschillen de
meningen over wat er precies “geblend” wordt ( de student, docent of de leeractiviteit), of een
reductie van face-to-face time vereist is, of je de hoeveelheid online en face-to-face moet specificeren
en of je pedagogische waarde moet adresseren in de definitie (Allen & Seaman, 2010; Graham, 2013;
Picciano, 2009).
Hieronder een aantal voorbeelden waarin relevante auteurs van wetenschappelijke publicaties over
blended learning het begrip meer specifiëren, zoals de leden van de Alfred P. Sloan Foundation
(Picciano, 2009) , Graham et al. (2003), Sharpe et al. (2006) Staker&Horn (2012) en Allen & Seaman
(2010). De wijze waarop zij blended learning verder specificeren, wordt hieronder uitgewerkt:
De Alfred P. Sloan Foundation (Picciano, 2009) definieert blended learning als volgt:
1. ”Courses that integrate online with traditional face-to-face class activities in a planned,
pedagogically valuable manner; and
2. Where a portion (institutionally defined) of face-to-face time is replaced by online activity.”
Hier valt op dat ten opzichte van de brede definitie van Garrison en Kanuka (2004) wordt toegevoegd
dat face-to-face time wordt vervangen door online activiteiten en benadrukken zij het feit dat de
“blend” pedagogische waarde dient toe te voegen aan het geheel.
Graham et al. (2013) stelt meer eisen aan wanneer je iets blended learning mag noemen. In
onderstaande figuur zie je het spectrum van hoe courses worden geleverd en wanneer het volgens
Graham et al. (2013) wel of geen blended learning heet. Ook hier zie je de eis dat face-to-face time
wordt vervangen door online activiteiten.

Figuur 5: Spectrum levering onderwijs volgens Graham (2013)
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Sharpe, Benfield, Roberts en Francis (2006) beschrijven acht dimensies om de, in hun ogen brede,
definitie van blended learning specifieker te maken (zie tabel 1).

delivery
technology
chronology
locus
roles
pedagogy
focus
direction

8 dimensions of blended learning
different modes (face-to-face and distance
education)
mixtures of (web based) technologies
synchronous and a-synchronous interventions
practice-based vs. class-room based learning
multi-disciplinary or professional groupings
different pedagogical approaches
acknowledging different aims
instructor-directed vs. autonomous or learnerdirected learning.

Tabel 1: 8 dimensies van blended learning (Sharpe et al. 2006).

Staker & Horn (2012) hebben een taxonomie ontwikkeld voor blended learning en maken
onderscheid tussen vier verschillende modellen: Rotation model, Flex model, Self-blend en
Enriched-virtual model. De verschillen tussen de modellen zitten vooral tussen de dimensies
“delivery” en “direction ”volgens bovenstaande verdeling van Sharpe et al. (2006).
Allen en Seaman (2010) maken het specifiek door het percentage online geleverde inhoud als
leidraad voor de classificatie van onderwijsvormen te gebruiken (zie figuur 6).

Figuur 6 Classificatie onderwijsvormen volgens Allen en Seaman (2010).

3.1.3

Conclusie deelvraag

Blended learning is een term die zich lastig laat definiëren: er bestaat geen algemeen aanvaarde
taxonomie (Picciano, 2009). In deze paragraaf zijn de meest voorkomende definities en classificaties
beschreven. Volgens Halverson, Graham, Spring en Drysdale (2012) komt de, met afstand, meest
geciteerde definitie van blended learning uit het artikel van Garrison en Kanuka (2004) wat geschreven
is in de eerdergenoemde definitieperiode (Güzer & Caner, 2014). Die definitie luidt:
“[…] the thoughtful integration of classroom face-to-face learning experiences with online learning
experiences.” (Garrison en Kanuka, 2004), oftewel de doordachte integratie van traditioneel face-toface onderwijs en online leren.
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3.2

Antwoord deelvraag 1.2: Hoe definiëren we blended learning in dit onderzoek?

In dit onderzoek wordt de volgende definitie gekozen:
“[…] the thoughtful integration of classroom face-to-face learning experiences with online learning
experiences.” (Garrison en Kanuka, 2004) oftewel ‘de doordachte integratie’ van ‘traditioneel face-toface onderwijs’ en ‘online leren’.
Er zijn twee redenen om voor deze definitie te kiezen bij dit onderzoek:
1. Het is de meest geciteerde definitie in de literatuur. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid.
2. Het is een vrij brede definitie, wat ruimte biedt voor het empirisch gedeelte van dit onderzoek
om de respondenten om verdere specificatie te vragen. Dit kan weer leiden tot zinvolle
onderzoeksbevindingen.
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3.3

Antwoord deelvraag 1.3: Welke theorie wordt gehanteerd bij de adoptie van
innovatie?

Deze paragraaf beantwoordt deelvraag 1.3: Welke theorieën worden gehanteerd bij adoptie van
innovatie? De eerste sub paragraaf beschrijft hoe de termen in dit onderzoek worden gehanteerd.
Daarna beschrijft de tweede sub paragraaf de verklarende modellen van adoptie en diffusie van
innovatie.
3.3.1

Definities innovatie , diffusion en adoption.

Blended learning is volgens de definitie van Rogers (2010) in dit onderzoek gezien een innovatie. Bij
deze deelvraag gaat het over de termen adoption (adoptie in het Nederlands vertaald) en diffusion
(diffusie in het Nederlands vertaald) van innovatie. In de wetenschappelijke literatuur wordt gebruik
gemaakt van de termen ‘adoption’ en ‘diffusion’. Binnen dit onderzoek worden de volgende
beschrijvingen gehanteerd voor deze twee termen.
 Innovatie; de term innovatie komt van het Latijnse woord 'innovationem', het werkwoord
innoveren komt van 'innovare'. Een ‘innovatie’ is een idee, een praktijkgeval of een object dat
als nieuw wordt gezien door het individu of de groep die het aangaat (Rogers, 2010).
 Diffusion; is het proces waarbij een innovatie wordt gecommuniceerd via verschillende
kanalen op verschillende tijdstippen naar de verschillende leden van een sociaal systeem
(Rogers, 2005).
 Adoption; de letterlijke Engelse definitie die Rogers aan adoption geeft in de derde druk van
zijn boek Diffusion of innovations (1983) is: ‘a decision to make full use of an innovation as the
best course of action available’ (Rogers, 1983, p. 172) Vanuit de 5e druk en vertaald naar het
Nederlands hanteren we in dit onderzoek de volgende beschrijving: Adoptie wordt beschreven
als het nemen van initiatief van een individu om een bepaald innovatief systeem te gaan
gebruiken (Rogers, 2005).
3.3.2

Verklarende modellen van adoptie en diffusie van innovatie

Voor het verklaren en voorspellen van adoptie en diffusie van innovatie zijn verschillende theorieën.
Voor dit onderzoek zijn enkele van de meest voorkomende theorieën van adoptie bekeken (Joosten &
Eppink, 2016), zoals de Diffusion of Innovations Theory (DOI) (Rogers, 1995); Het Perceived
Characteristics of Innovations Model ( Moore & Benbasat, 1991); Het Technology Acceptance Model
(Davis, 1989) en de Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh, Morris, Davis &
Davis, 2003). Gelet op de probleemstelling van dit onderzoek is in het kader van de adoptie van
innovatie de keuze gemaakt om de DOI (Rogers, 1995) te gebruiken voor het referentiemodel van dit
onderzoek. Daar zijn twee argumenten voor:
1. DOI van Rogers (2005) is de basis geweest voor veel onderzoeken die zijn uitgevoerd naar adoptie
en het adoptieproces. Volgens Roberts, Kelly en Medlin (2007) en Parisot (1997) is deze theorie de
meest geschikte om adoptie van innovatie in het hoger onderwijs te onderzoeken. Deze theorie
vormt namelijk ook een belangrijke bouwsteen voor het framework van Porter et al. (2016) Dit
framework staat centraal in dit onderzoek.
2. Veel adoptietheorieën gaan over adoptie van informatiesystemen. Het concept blended learning is
meer dan alleen een informatiesysteem, dus past het DOI model (Rogers, 2005) beter dan de
adoptiemodellen die zich vooral richten op adoptie door de eindgebruiker van een
informatiesysteem zoals het Technology Acceptance Model (Davis, 1989) en de Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003) en het Perceived
Characteristics of Innovations Model (Moore & Benbasat, 1991). Davis, Bagozzi, & Warshaw (1989)
beschrijven TAM zo: “TAM is specifically meant to explain computer usage behavior. The goal of
TAM is to (be) capable of explaining user behavior across a broad range of end-user computing
technologies and user populations, while at the same time being both parsimonious and
theoretically justified.”
21/82

3.3.3

Het gekozen model voor dit onderzoek: Diffusion of innovations (Rogers, 1995)

Zoals eerder beschreven definieert Rogers (1995) diffusie als “het proces waarbij een innovatie wordt
gecommuniceerd via verschillende kanalen op verschillende tijdstippen naar de verschillende leden
van een sociaal systeem”. De schuingedrukte vier elementen komen volgens Rogers (1995) in iedere
studie over diffusie terug.
Innovatie wordt door Rogers als volgt gedefinieerd: “An innovation is an idea, practice, or project that
is perceived as new by an individual or other unit of adoption” (Rogers, 2003, p. 12). Een innovatie kan
dus al lang geleden ontwikkeld zijn, echter als een individu het als nieuw beschouwd dan is het voor
hem of haar een innovatie. De mate van “nieuwheid” is volgens Rogers (2003) gerelateerd aan drie
onderdelen (knowledge, persuasion, and decision) die later in het innovatie beslissingsproces worden
toegelicht en worden weergegeven in figuur 7. Onzekerheid is een belangrijk obstakel voor de adoptie
van een innovatie. De consequenties van een innovatie kunnen leiden tot deze onzekerheid.
“Consequences are the changes that occur in an individual or a social system as a result of the
adoption or rejection of an innovation” (Rogers, 2003, p. 436). Deze onzekerheid kan gereduceerd
worden door individuen te informeren over alle voordelen en nadelen om ze bewust te maken van alle
consequenties (Sahin, 2006).
Het tweede kernelement van de DOI theorie zijn de communicatiekanalen. Rogers omschrijft de
communicatie als “a process in which participants create and share information with one another in
order to reach a mutual understanding” (p. 5). Deze communicatie vindt plaats door
communicatiekanalen (channel) tussen bronnen (sources). Volgens Rogers(2003) kan dit zowel mass
media communicatie als interpersoonlijke communicatie zijn. De eerste categorie heeft meer invloed
op de fase “knowledge” van het innovatie beslissingsproces dat hieronder zal worden beschreven
(figuur 7). Interpersoonlijke communicatie heeft volgens Rogers (2003) meer invloed om de houding
van een individu te beïnvloeden in de “persuasion”-fase van datzelfde proces.
Volgens Rogers( 2003) wordt tijd als dimensie het meeste genegeerd in gedragsonderzoek. In zijn
opties is het toevoegen van de tijddimensie in het onderzoek naar diffusie juist zijn kracht bewijst.
Zowel in het innovatie beslissingsproces als in de categorisatie van adopters is de tijd dimensie
opgenomen. Deze worden beiden later toegelicht.
Het sociale systeem is het laatste element van het diffusieproces. Rogers (2003) definieert het sociaal
systeem als “a set of interrelated units engaged in joint problem solving to accomplish a common goal”
(p. 23). Omdat diffusie plaatsvindt in het sociaal systeem, wordt het beïnvloed door haar structuur.
Hiernaast claimt Rogers ook dat het sociale systeem de “ individuals’ innovativeness” beïnvloed, dat
weer het belangrijkste criterium is voor het indelen van de adoptiecategorieën. Deze categorieën
worden verderop in deze paragraaf beschreven.
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Het innovatie beslissingsproces
Rogers (2003) beschreef het proces als “an information-seeking and information-processing activity,
where an individual is motivated to reduce uncertainty about the advantages and disadvantages of an
innovation” (p. 172). Het proces bestaat uit 5 stappen: (1) knowledge, (2) persuasion, (3) decision, (4)
implementation, and (5) confirmation. Deze stappen worden hieronder omschreven. Dit proces wordt
weergegeven in figuur 7. Naast de processtappen in de pijlen worden ook de beïnvloeders per fase van
het proces weergeven en worden de verschillende uitkomstmaten van de Decision stap weergegeven.

Figuur 7 : A model of five stages in the Innovation-Decision Process (Rogers, 2003)

1. De “Knowledge” fase.
In de eerste fase gaat het erom dat het individu leert over het bestaan van de innovatie en hier
informatie over het wat, waarom en hoe van de innovatie tot zich neemt. Tijdens deze fase tracht het
individu te bepalen “what the innovation is and how and why it works” (Rogers, 2003, p. 21)
Seemann (2003) onderschrijft het belang om individuen naast de “how-to” vraag, ook de “know-why”
vraag te laten beantwoorden.
2. De “Persuasion” fase.
Deze fase start wanneer het individu een positieve of negatieve attitude ten opzichte van de innovatie
heeft. Dit leidt volgens Rogers (2003) nog niet direct of indirect tot een adoptie of afwijzing. Rogers
(2003) stelt dat waar de eerste “knowledge” fase meer ging over de cognitieve kant van de innovatie,
deze fase meer over de gevoelskant gaat. De beïnvloeding daar wat “peers” vinden van de innovatie,
speelt een belangrijke rol in deze fase, en ook zeker in het onderwijs: “While information about a new
innovation is usually available from outside experts and scientific evaluations, teachers usually seek it
from trusted friends and colleagues whose subjective opinions of a new innovation are most
convincing” (Sherry, 1997, p. 70).
3. De “Decision” fase.
In deze fase zal het individu ervoor kiezen de innovatie te adopteren of af te wijzen. Rogers (2003)
geeft nog wel een aantal verschillende vormen aan die meer nuance aan de beslissing meegeven.
Bijvoorbeeld een innovatie eerst proberen en de beslissing wat uit te stellen.
4. De “Implementation” fase.
In deze fase wordt de innovatie in praktijk daadwerkelijk gebruikt. Rogers (2003) geeft aan dat in deze
fase “change agents” een belangrijke rol spelen bij het wegnemen van barrières die in de praktijk
worden ontdekt. Tijdens deze fase kan “reinvention” een belangrijke bijdrage leveren aan de
adoptiesnelheid. Reinvention is: “the degree to which an innovation is changed or modified by a user
in the process of its adoption and implementation” (Rogers, 2003, p. 180)

23/82

5. De “Confirmation” fase.
Tijdens deze fase gaat het individu op zoek naar positieve bevestiging van zijn adoptie.
Rogers (2003) beschreef het hierboven toegelichte innovatie beslissingsproces als “an uncertainty
reduction process” (p. 232). Hij identificeerde 5 karakteristieken van een innovatie (‘Perceived
Characteristics of Innovations’) die volgens hem van invloed zijn op de (individuele) acceptatie van een
nieuwe technologie: relative advantage, compatibility, complexity, trialability en observability. (Deze
karakteristieken staan als beïnvloeders van de Persuasion fase ook weergeven in tabel 2).
Karakteristiek

Toelichting

Relative
advantage

de mate waarin het idee (of praktijkgeval of object) als beter wordt gezien dan het idee dat het
vervangt. Het maakt daarbij niet uit of het idee een grote mate van objectief voordeel heeft. Van
belang is de mate waarin het individu dit idee als nieuw ervaart.

Compatibility

de mate waarin een innovatie consistent is met bestaande waarden, ervaringen uit het verleden en
de behoeften van degenen die de innovatie gaan gebruiken. Als de innovatie niet verenigbaar is met
het bestaande waardensysteem, zullen eerst nieuwe waarden moeten worden geaccepteerd.
de mate waarin een innovatie wordt gezien als moeilijk te begrijpen, te leren en te gebruiken.
Eenvoudige innovaties worden logischerwijs sneller geaccepteerd dan innovaties die geheel nieuwe
vaardigheden en begrippen verlangen.
de mate waarin met een innovatie gedurende korte tijd mag worden geëxperimenteerd. Als een
medewerker in een organisatie mag ‘spelen’ met een innovatie vermindert zijn onzekerheid en gaat
acceptatie sneller.

Complexity

Trialability

Observability

de mate waarin de resultaten van de innovatie zichtbaar zijn voor anderen. Zichtbaarheid is een zeer
sterke factor in de discussie over en acceptatie van nieuwe technologieën.
Tabel 2: Perceived Characteristics of Innovations’ (Rogers, 1995) met vertaling naar het Nederlands (Pijpers, Montfort,
Heemstra, 2002).

Samengevat geeft Rogers (2003) aan dat innovaties die meer van de bovengenoemde karakteristieken
bevatten, sneller geadopteerd zullen worden dan andere innovaties. Wel geeft Rogers aan dat het
moeilijk blijft om een innovatie geadopteerd te krijgen, dus de aanwezigheid van al deze
karakteristieken zal het innovatie diffusie proces optimaal versnellen. Uit onderzoek blijkt ook dat dit
geldt voor de adoptie van nieuwe technologie in het onderwijs door onderwijspersoneel (Anderson et
al., 1998; Bennett, & Bennett, 2003; Surendra, 2001).
Zoals eerder in deze paragraaf beschreven, speelt ook de dimensie tijd een belangrijke rol. Dit wordt
zichtbaar in Rogers overzicht van de adoptiecategorieën. Rogers definieerde de adoptiecategorieën als
“the classifications of members of a social system on the basis of innovativeness” (p. 22). De definitie
hiervan is: “Innovativeness is the degree to
which an individual or other unit of adoption
is relatively earlier in adopting new ideas
than other members of a system” (Rogers,
2003, p. 22). Op grond van karakteristieken
als “Innovativeness” zullen individuen een
innovatie eerder of later adopteren. In figuur
8 zie je de verdeling van de
adoptiecategorieën verdeeld over de tijd.
Volgens Rogers is dit normaal verdeeld.
Figuur 8: adoptie categorieën verdeeld over tijd (x) (Rogers, 2003).
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Onderstaand een overzicht van karakteristieken op grond waarvan de verschillende categorieën zijn
bepaald door beschrijvingen van Geoghegan (1994); Moore (2002); Rogers (2003), and Thackray,
Good, and Howland (2010).

Figuur 9: Karakteristieken van Rogers 5 adoptie categorieën (Geoghegan (1994); Moore (2002); Rogers (2003), and
Thackray, Good, and Howland (2010).

Rogers (2003), and Thackray, Good, and Howland (2010). Moore (2002) bevelen aan om je adoptieinspanningen op één categorie tegelijkertijd te richten, beginnend met de innovators. Daarnaast
adviseren ze om een groep actief te betrekken bij de adoptie-inspanningen voor de tweede categorie
wanneer de innovatie bij deze groep succesvol is geadopteerd. Moore heeft het over de “kloof” tussen
de innovators en early adopters en de early majority. Om deze kloof te dichten is het volgens Moore
noodzakelijk dat de implementators inzien dat de behoeften tussen innovators en early adopters aan
de ene kant en de early majority aan de andere kant, duidelijk verschillen.
3.3.4

Conclusie deelvraag

Bij de adoptie van innovaties worden verschillende theorieën gebruikt in de literatuur. Enkele van de
meest voorkomende theorieën van adoptie zijn in dit onderzoek bekeken (Joosten & Eppink, 2016),
zoals de Diffusion of Innovations Theory (DOI) (Rogers, 1995); Het Perceived Characteristics of
Innovations Model ( Moore & Benbasat, 1991); Het Technology Acceptance Model (Davis, 1989) en de
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Gelet
op de probleemstelling van dit onderzoek is in het kader van de adoptie van innovatie de keuze
gemaakt om de DOI (Rogers, 1995) te gebruiken voor het referentiemodel van dit onderzoek.
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3.4

Antwoord deelvraag 1.4: Wat zegt de theorie over de succes- en faalfactoren van
adoptie van blended learning in het hoger onderwijs?

Het resultaat van de beantwoording van deze deelvraag vormt voor een belangrijk deel het geraamte
van dit onderzoek. Verschillende factoren uit verschillende bronnen worden eerst beschreven en aan
het einde van deze paragraaf in tabelvorm weergegeven waarna een keuze voor het te hanteren
referentiemodel voor de rest van dit onderzoek wordt onderbouwd.
Er zijn best veel onderzoekers die adoptie van technologie hebben onderzocht in het hoger onderwijs,
echter specifiek over adoptie van blended learning is veel minder gepubliceerd (Kaleta et al, 2007).
Onderzoekers die faalfactoren hebben onderzocht zijn Humbert (2007) en Oh & Park (2009). Humbert
(2007) ondervroeg 37 medewerkers van een hoger onderwijsinstelling in Frankrijk om faalfactoren te
identificeren. Hieruit kwam naar voren dat “zorgen over afnemende kwaliteit van student interactie”
en “beperkte tijd om online activiteiten en content voor te bereiden en de moeilijkheid om met online
interactie om te gaan” de grootste barrières bleken. Aanvullend hebben Oh & Park (2009) 133
medewerkers van een hoger onderwijsinstelling in Zuid-Korea ondervraagt en daar kwamen “zware
werklast”, “gebrek aan motivatie” en “beperkte financiële steun” naar voren als grootste barrières.
Beggs (2000) ondervroeg 348 medewerkers van een hoger onderwijsinstelling in de Verenigde Staten
of bepaalde factoren adoptie van technologie zouden tegenhouden of faciliteren. Grootste barrières
uit dit onderzoek waren “beperkte tijd” en “ beperkte middelen”. De belangrijkste facilitators waren
“verbeterde leerprestaties van studenten”, “beschikbaarheid van apparatuur”, “toegenomen interesse
van studenten” en “gebruiksgemak”.
3.4.1

Institutional blended learning adoption framework (Graham et al., 2013)

Zoals eerder genoemd in dit onderzoek is Graham ( Drysdale, Graham, Spring, & Halverson, 2013) de
meest geciteerde auteur bij het onderwerp adoptie van blended learning. Samen met enkele andere
toonaangevende auteurs heeft hij in 2013 een framework ontwikkeld; het institutional blended
learning adoption framework (Graham et al., 2013). Dit framework heeft als doel inzicht te geven in de
belangrijkste onderwerpen en fases die aan het licht zouden moeten komen bij succesvolle adoptie en
implementatie van blended learning voor een hoger onderwijsinstelling. Onderstaande tabel laat het
framework zien met daarin per categorie (Strategy/Structure en Support) enkele factoren. Ook staat
beschreven hoe de invulling van de factor er per maturity fase uitziet.

Tabel 3: Matrix met daarin de factoren (Y-as) en fases (X-as) van het blended learning adoption Framework (Graham et al, 2013).
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3.4.2

Blended learning adoption in higher education (Porter et al., 2014, Porter et al. ,2016)

Porter heeft samen met o.a. de auteur van het hiervoor genoemde framework, Graham, in twee vrij
recente publicaties specifiek onderzoek gedaan naar institutionele adoptie van blended learning bij
hoger onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten.
In 2014 publiceerde zij het artikel Blended learning in higher education: Institutional adoption and
implementation ( Porter, Graham, Spring, Welch). Bij dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de
onderdelen uit het blended learning adoption framework (Graham et al., 2013) invloed hadden op de
adoptie van blended learning bij 11 hoger onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten. Bij de
ondervraagden zijn niet alleen docenten, maar ook beleidsadviseurs, directieleden en ondersteuners
ondervraagd. In 2016 is het onderzoek gepubliceerd: a qualitative analysis of institutional drivers and
barriers to blended learning adoption in higher education (Porter Graham, Bodily, Sandberg, 2016).
Hierbij is een kwalitatief diepte-onderzoek gehouden bij een universiteit om nog meer inzicht te
krijgen in de succes- en faalfactoren bij institutionele adoptie van blended learning. Zij hebben het
onderzoek uitgevoerd onder 214 medewerkers (docenten) van een hoger onderwijsinstelling in de
Verenigde Staten. Porter et al.(2016) hebben de theorie van Rogers (2003) gebruikt om de
doelgroepen van het onderzoek te classificeren. Het onderzoek richt zich alleen op de early (EM) en de
late majority (LM) vanwege hun cruciale rol in het diffusieproces, zoals beschreven in paragraaf 3.
Daarna hebben ze het institutional blended learning adoption framework (Graham et al., 2013)
gebruikt om te achterhalen in welke mate de gemaakte organisatiekeuzes met betrekking tot
elementen uit dat framework de adoptie van blended learning hebben beïnvloed. Waren deze
elementen een succes- (“driver”) of een faalfactor (“barrier”) ?
In onderstaande tabel staan verschillende succes- en faalfactoren met hun bron in tabelvorm
opgesomd.
Humbert (2007)
Zorgen over afnemende
kwaliteit van student
interactie
Beperkte tijd om online
activiteiten en content voor
re bereiden en de
moeilijkheid om met online
interactie om te gaan

Oh & Park (2009)
Zware werklast

Beggs (2000)
Beperkte tijd
Beperkte middelen

Gebrek aan
motivatie
Beperkte
financiële steun

Graham et al. (2013)
Purpose
Models
Advocacy

Verbeterde leerprestaties van
Implementation
studenten
Beschikbaarheid van apparatuur
Definition
Toegenomen interesse van
Policy
studenten
Gebruiksgemak
Governance
Tabel 4: Overzicht succes- en faalfactoren adoptie blended learning met bron.

Scheduling
Evaluation
Technical
Pedagogical
Incentives

Zoals in deze tabel zichtbaar wordt, is het institutional blended learning adoption framework (Graham
et al., 2013) het model met de meeste factoren en komen de factoren die benoemd zijn door Humbert
(2007),Oh & Park (2009) en Beggs (2000) ook terug in het alomvattende framework van Graham et al
(2013).
Op grond van deze inventarisatie volgt dan ook de keuze van een referentiemodel voor dit onderzoek.
De keuze is gevallen op het institutional blended learning adoption framework (Graham et al., 2013).
Daar zijn drie redenen voor:
1. Graham is de meest geciteerde auteur als het gaat om adoptie van blended learning.
2. Dit model is het meest veelomvattende framework dat is gevonden in de literatuurstudie als
het gaat om factoren die de adoptie van blended learning in kaart brengen.
3. Met de vervolgonderzoeken, uitgevoerd onder leiding van Porter (2014) bij hoger
onderwijsinstellingen, is weer voortgeborduurd op het model van Graham.
Dit referentiemodel is gebruikt bij het ontwikkelen van de vragenlijsten van de semigestructureerde
interviews met de experts.
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3.4.3

Conclusie deelvraag

Er zijn best veel onderzoekers die adoptie van technologie hebben onderzocht in het hoger onderwijs,
echter specifiek over adoptie van blended learning is veel minder gepubliceerd (Kaleta et al., 2007). De
verschillende publicaties zijn in deze paragraaf beschreven en uiteindelijk is uit dit onderzoek een
referentiemodel voor dit onderzoek naar voren gekomen :het institutional blended learning adoption
framework (Graham et al., 2013). Daar zijn drie redenen voor:
1. Graham is de meest geciteerde auteur als het gaat om adoptie van blended learning.
2. Dit model is het meest veelomvattende framework dat is gevonden in de literatuurstudie als
het gaat om factoren die de adoptie van blended learning in kaart brengen.
3. Met de vervolgonderzoeken, uitgevoerd onder leiding van Porter (2014) bij hoger
onderwijsinstellingen, is weer voortgeborduurd op het model van Graham.
Dit referentiemodel is gebruikt bij het ontwikkelen van de vragenlijsten van de semigestructureerde
interviews met de experts.
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3.5

Antwoord deelvraag 1.5: Welke stakeholders zijn bij de implementatie van blended
learning betrokken?

Deze paragraaf zal antwoord geven op de deelvraag: Welke stakeholders zijn bij de implementatie van
blended learning betrokken? Dit is belangrijk om te weten om zo ook de relevante stakeholders voor
het empirisch gedeelte van dit onderzoek te bepalen. Voor het implementeren van blended learning is
de rol en het domein van de verschillende stakeholders van belang (Porter et al., 2014). Dit vormt een
belangrijke stap in het proces, aangezien onderwijspersoneel verschillende redenen heeft voor het
adopteren van blended learning. Denk aan toegenomen toegang tot onderwijs en verbeterde
uitnutting van “campus space” (Niemiec & Otte, 2010). Volgens Drysdale, Graham, Spring, & Halverson
(2013) is er in de onderzoeken weinig aandacht besteed aan de kenmerken van de verschillende
stakeholders. Dit vormt mogelijk een verklaring waarom er in de onderzoeken meerdere groepen als
stakeholders worden benoemd. Hieronder volgt een overzicht van verschillende groepen stakeholders
die betrokken zijn bij implementatie van blended learning volgens verschillende bronnen uit de
literatuur (tabel 5).
Childs, Blenkinsopp,
Hall&Walton (2005)

Friel et al. (2009

Graham et al. (2013)

Porter et al. (2014)

Provider /Manager

College

Departments & Colleges

Department/Collage

Trainer /Deliverer / Academic

User /Student/Learner

Dean
Associate Dean
Faculty members
with direct
curriculair
responsibility

University
CIO
Interim director of
IT
Members of IR

Instructors

Administrators

-

Dean
Associate Dean
Collage /department
administrators
mandated or
encouraged BL

Distance learning
Distance learning
organization promoted
BL
Faculty/Students
Faculty and their
students practiced and
promoted BL
Administration
President
Vice president
Provost
Administrators
mandated or
encouraged BL

Tabel 5: Stakeholders bij adoptie blended learning volgens literatuur.

Friel et al. (2009) maakt in een onderzoek bij een hoger onderwijsinstelling in de Verenigde Staten
onderscheid tussen de groepen “college” en “university”. Hiervan is de eerste groep verantwoordelijk
voor het curriculum van de opleiding en de tweede groep richt zich op de besluitvorming en planning
van de (technische) infrastructuur. In de tabel staan de functies die zij relevant achten bij de
implementatie van blended learning.
Porter et al. (2014) interviewden respondenten van elf hoger onderwijsinstellingen in de Verenigde
Staten. Deze respondenten beschikten over kennis van het framework voor institutionele adoptie van
blende learning van Graham (2013). In de tabel staan de functies die zij relevant achten bij de
implementatie van blended learning.
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In het veelgebruikte framework for institutional adoption and implementation of blended learning in
higher education (Graham, Woodfield, Harrison, 2013) worden drie verschillende groepen
(departments & colleges, instructors en administrators) als relevante stakeholders genoemd voor
adoptie. In de tabel staan de functies die zij relevant achten bij de implementatie van blended learning.
Childs et al. (2005) deden een literatuuronderzoek. Het doel was mogelijke faalfactoren van
implementatieprojecten van blended learning te onderscheiden. In de tabel staan de functies die zij
relevant achten bij de implementatie van blended learning.
3.5.1

Conclusie deelvraag

In de literatuur valt op dat de projectgrootte/impact uitmaakt welke stakeholders worden betrokken.
Bij blended learning gaat het in de meeste gevallen om grotere multidisciplinaire groepen van een
onderwijsinstelling. Tabel 5 op de vorige pagina geeft een overzicht van deze stakeholders.
Bovenstaande bevindingen zijn meegenomen in de keuze voor de respondenten van dit interview. Dit
wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 4.
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3.6

Definitief Conceptueel model (uitwerken onderzoeksoptiek)

3.6.1

Onderzoeksoptiek

De onderzoeksoptiek is een belangrijk onderdeel van het onderzoeksmodel. De onderzoeksoptiek
vormt het zoeklicht waarmee de onderzoeker naar het onderzoeksobject kijkt (Verschuren &
Doorewaard, 2007). Vanuit de onderzoeksoptiek (gebaseerd op de interventiecyclus) zijn er 4 optieken
mogelijk, namelijk: probleem analytisch, diagnostisch, ontwerpgericht en ten slotte verandergerichten evaluerend onderzoek.
Omdat alle onderzoeksresultaten en analyses leiden tot een goede diagnose van de situatie op grond
waarvan er aanbevelingen zullen worden gedaan, laat dit onderzoek zich het beste typeren als een
diagnostisch onderzoek.
3.6.2

Conceptueel model

Uit het projectkader, de probleemstelling en het vooronderzoek volgt het hieronder in figuur 10
weergegeven conceptueel model:

Figuur 10: Conceptueel model.

3.6.3

Kernbegrippen



Institutionele adoptie blended learning (Y): De afhankelijke variabele waarvan wordt
onderzocht op welke wijze deze varieert als gevolg van de variatie in variabele X. Van deze
variabele “INSTITUTIONELE ADOPTIE VAN BLENDED LEARNING” worden de kernbegrippen
“ADOPTION” en “BLENDED LEARNING” in bijlage 1 uitgewerkt in een boomdiagram.



Succes- en faalfactoren (X): De onafhankelijke variabele “SUCCES- en FAALFACTOREN".
Hiermee wordt in dit onderzoek bedoeld de factoren die een positieve of negatieve invloed
hebben op de institutionele adoptie.
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4

METHODOLOGISHE VERANTWOORDING

Dit hoofdstuk geeft toelichting op de keuzes en gehanteerde methoden van dit onderzoek. Paragraaf 1
beschrijft de onderzoeksstrategie. In paragraaf 2 wordt de dataverzameling nader toegelicht.
Paragraaf 3 geeft weer hoe de data zijn geanalyseerd en ten slotte zal in paragraaf 4 toelichting
worden gegeven over de betrouwbaarheid, geldigheid en bruikbaarheid van dit onderzoek.

4.1

Onderzoeksstrategie

Verschuren en Doorewaard (2007) beschrijven onderzoeksstrategie als: ”een geheel van met elkaar
samenhangende beslissingen (kernbeslissingen) over de wijze waarop u het onderzoek gaat uitvoeren.
Bij deze uitvoering wordt vooral gedoeld op het vergaren van relevant materiaal en de verwerking van
dit materiaal tot valide antwoorden op de vragen uit de vraagstelling.“
Het onderzoekstechnisch ontwerp voor dit onderzoek heeft het meeste weg van wat volgens
Verschuren en Doorewaard (2007) de “casestudy“ wordt genoemd. Kenmerken van een casestudy zijn:
•
smal domein, klein aantal onderzoekseenheden;
•
meer diepte dan breedte;
•
selectieve steekproef;
•
kwalitatieve gegevens en onderzoeksmethoden.
Daarnaast bevat het een kenmerk van wat Verschuren en Doorwaard (2007) het “bureauonderzoek”
noemen. Kenmerk van dit onderdeel is dat empirische gegevens uit andere onderzoeken over het
onderwerp worden gebruikt. Hieronder worden de drie kernbeslissingen en kenmerken uit deze twee
strategieën, die gehanteerd zijn in dit onderzoek, beschreven. Vanuit de drie kernbeslissingen
(Verschuren & Doorewaard, 2007) zijn in dit onderzoek de volgende keuzes gemaakt (keuze staat
vetgedrukt):
1. Breedte versus diepte. In dit onderzoek is gekozen voor de diepte omdat het projectkader en
de doelstelling erg specifiek zijn. Het gaat hier over een bepaalde onderwijsvorm (deeltijd) bij
een geselecteerde school (Avans Hogeschool) voor een specifiek onderwerp (succes- en
faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning).
2. Kwalitatief versus kwantitatief. Zoals eerder beschreven is het onderwerp vrij specifiek.
Hiervoor biedt kwalitatief onderzoek veel meer waarde dan een kwantitatief inzicht.
3. Empirisch versus bureauonderzoek. In deze categorie wordt gebruik gemaakt van beide
onderzoekseigenschappen. Er zullen namelijk empirische gegevens van andere onderzoeken
(bureauonderzoek) gebruikt gaan worden en daar gaan respondenten op refelecteren vanuit
het onderwerp waar zij expert in zijn of de organisatie waar zij werkzaam zijn (empirisch).
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4.2

Dataverzameling

In deze paragraaf wordt de aanpak van de dataverzameling voor de beantwoording van de deelvragen
van dit onderzoek beschreven. Nadat bij de onderzoeksstrategie is gekozen (zoals hierboven
beschreven in paragraaf 4.1) voor “bureauonderzoek“ voor de literatuurstudie en “casestudy” voor het
empirisch gedeelte van het onderzoek, volgt hieronder een verdere detaillering van de manier waarop
de data voor vragen zijn verzameld. Per deelvraag wordt in onderstaande tabel (Verschuren &
Doorewaard, 2007) aangegeven:
 Uit welke bron de data afkomstig zijn.
 Op welke wijze deze zijn ontsloten.
Onderzoeksvraag (deelvragen)
1.1. Welke definities over blended learning worden gehanteerd?

Bron
Literatuur

Ontsluiting
Inhoudsanalyse

1.2. Hoe definiëren we blended learning in dit onderzoek?

Literatuur

Inhoudsanalyse

1.3. Welke theorie wordt gehanteerd bij de adoptie van
innovatie?
1.4. Wat zegt de theorie over de succes- en faalfactoren van
adoptie van blended learning in het hoger onderwijs?
1.5. Welke stakeholders zijn bij de implementatie van blended
learning betrokken?

Literatuur

Inhoudsanalyse

Literatuur

Inhoudsanalyse

Literatuur

Inhoudsanalyse

2.1. Wat zijn volgens de mening van de experts de belangrijkste
succes- en faalfactoren voor institutionele adoptie van
blended learning voor de Academie voor Deeltijd?
2.2. En in welke mate komen deze overeen of verschillen zij van
het referentiemodel?

Personen
(deskundigen)

3.1. In welke mate wordt blended learning reeds toegepast bij de
Academie voor Deeltijd?

Personen
(deskundigen)

3.2. In welke mate is blended learning relevant voor het
bestaansrecht van de Academie voor Deeltijd?

Personen
(deskundigen)

3.3 In welke mate zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren
aanwezig bij de Academie voor Deeltijd volgens de
stakeholders?

Personen
(deskundigen)

Semigestructureerd
interview
Semigestructureerd
interview
Semigestructureerd
interview
Semigestructureerd
interview
Semigestructureerd
interview

4.1. Hoe is de huidige situatie als het gaat om de aanwezigheid
of afwezigheid van de belangrijkste succes- en faalfactoren
voor institutionele adoptie van blended learning?
4.2. Hoe is de gewenste situatie als het gaat om de aanwezigheid
of afwezigheid van de belangrijkste succes- en faalfactoren
voor institutionele adoptie van blended learning?
4.3. Wat kan geconcludeerd worden uit de vergelijking tussen de
huidige en de gewenste situatie?
4.4. Welke activiteiten kan de Academie voor Deeltijd uitvoeren
om het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie te
verkleinen?

Personen
(deskundigen)

Inhoudsanalyse
onderzoeksresultaten
Inhoudsanalyse
onderzoeksresultaten
Inhoudsanalyse
onderzoeksresultaten
Inhoudsanalyse
onderzoeksresultaten

Hieronder wordt de aanpak toegelicht van de twee verschillende vormen van dataverzameling,
namelijk het “bureauonderzoek“ voor de literatuurstudie en de “casestudy” voor het empirisch
gedeelte van het onderzoek.
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4.2.1

Aanpak literatuuronderzoek

Deze subparagraaf beschrijft de aanpak van fase (a) zoals weergegeven en gearceerd in onderstaand
onderzoeksmodel (figuur 11). Zoals eerder in paragraaf 4.1 Onderzoeksstrategie beschreven, wordt de
bureauonderzoeksmethode (Verschuren & Doorewaard, 2007) gehanteerd.Hieronder staat de aanpak
beschreven in drie stappen:
(a)

(b)

(c)

(d)

Theorie
blended learning
Stakeholders (Intern)
Analyseresultaten

Theorie adoptie
van innovatie

Succes- en faalfactoren
Theorie adoptie
blended learning

Aanbevelingen
Analyseresultaten

Experts (Extern)
Vooronderzoek
Figuur 11 Schematische weergave onderzoeksmodel met faseaanduiding literatuur.



Stap 1: In eerste instantie is, zoals reeds beschreven in paragraaf 3.6 Resultaat van
vooronderzoek, via de sneeuwbalmethode gezocht naar relevante artikelen. Dit
vooronderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de benoeming van de kernbegrippen, zoektermen
en het overzichtsartikel A framework for institutional adoption and implementation of blended
learning in higher education (Graham, Woodfield & Harrison, 2013).
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Stap 2: Vanuit de kernbegrippen, zoektermen en het overzichtsartikel is dieper gezocht naar de
meest relevante publicaties in het vakgebied van (adoptie van) blended learning (Halverson,
Graham, Spring en Drysdale, 2012). Ook de relevantie van het eerder gekozen overzichtsartikel
werd door deze auteurs bevestigd. De hoofdauteur van het overzichtsartikel is Charles R.
Graham, een van de meest geciteerde auteurs over het onderwerp blended learning. Zijn boek
uit 2006: The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs (Bonk &
Graham, 2006) is volgens Halverson, Graham, Spring en Drysdale (2012) het meest impactvolle
boek over blended learning. Deze stap had als resultaat dat, naast het eerste overzichtsartikel
van Graham, ook twee artikelen van Porter (met co- auteur Graham) zijn toegevoegd als
overzichtsartikelen. Deze artikelen voegen toe dat zij ingaan op concrete succes- en
faalfactoren voor adoptie van blended learning. Dit past goed bij de doelstellingen van deze
thesis.
o

Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation. (Porter,
Graham, Spring & Welch, 2014).

o

A qualitative analysis of institutional drivers and barriers to blended learning adoption in
higher education (Porter, Graham, Bodily & Sandberg, 2016).



4.2.2

Stap 3: Tijdens deze stap is specifiek naar literatuur gezocht die antwoord geeft op de eerste
centrale vraag en haar deelvragen:
o Welke definities over blended learning worden gehanteerd?
o Hoe definiëren we blended learning in dit onderzoek?
o Welke theorie wordt gehanteerd bij de adoptie van innovatie?
o Wat zegt de theorie over de succes- en faalfactoren van adoptie van blended learning in
het hoger onderwijs?
o Welke stakeholders zijn bij de implementatie van blended learning betrokken?
Ondanks dat de overzichtsartikelen al een aardige bijdrage hebben geleverd aan de
beantwoording van bovenstaande vragen, zijn er tijdens deze stap nog een aantal publicaties
toegevoegd. Welke dat zijn, is te zien aan de verwijzingen in de tekst van hoofdstuk 3:
Theoretisch kader.
Bronvermelding

In dit rapport wordt gebruik gemaakt van de referentiestijl van de American Psychological Association
(APA), gebaseerd op de zesde editie (2e druk) van de Publication Manual of the American Psychological
Association (American Psychological Association, 2010) en de zesde editie van de APA Style Guide to
Electronic Reference (American Psychological Association, 2012). Het beheren, rubriceren en
publiceren van de gevonden literatuur, gebruikmakend van de APA norm, wordt gedaan met de
applicatie Refworks (www.refworks.com).
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4.2.3

Aanpak empirisch onderzoek

In deze paragraaf wordt de aanpak van het empirisch gedeelte (b)gearceerd weergegeven in
onderstaande schematische weergave van het onderzoeksmodel.
(a)

(b)

(c)

(d)

Theorie
blended learning
Stakeholders (Intern)
Analyseresultaten

Theorie adoptie
van innovatie

Succes- en faalfactoren
Theorie adoptie
blended learning

Aanbevelingen
Analyseresultaten

Experts (Extern)
Vooronderzoek

Figuur 12: Schematische weergave onderzoeksmodel met faseaanduiding empirie.

Zoals in paragraaf 4.1 Onderzoeksstrategie beschreven, is vanwege de diagnostische
onderzoeksoptiek, het erg specifieke projectkader en doelstelling gekozen voor kwalitatief en
diepgaand onderzoek. In deze empirische fase is dan ook gekozen voor semigestructureerde
interviews. Deze aanpak geeft aan de ene kant structuur en richting aan het gesprek, maar laat ook
ruimte om meer diepgang te bereiken. Dit sluit dan ook aan bij de diagnostische onderzoeksoptiek.
Kenmerken van semigestructureerde interviews (Verschuren & Doorewaard, 2007) zijn:
 Personen fungeren als databron. Iemand verschaft data over anderen of door haar of hem
gekende situaties, voorwerpen en processen en fungeert dan als informant. In dit onderzoek
worden zij ook wel stakeholders genoemd;
 Personen fungeren als kennisbron. Persoon die fungeert als leverancier van kennis is een
deskundige, in dit onderzoek ook wel expert genoemd;
 Relatief snelle manier/procedure om bij personen informatie te verkrijgen;
 Door gerichte vragen te stellen, kan precies op die informatie aangestuurd worden die nodig is
voor de volledige beantwoording van de onderzoeksvragen;
Referentiemodel succes- en faalfactoren als structuur voor de interviews
Als hoofdstructuur van de interviews is het referentiemodel: A framework for institutional adoption
and implementation of blended learning in higher education (Graham, Woodfield & Harrison, 2013)
gebruikt. Vanwege de grote overeenkomst tussen het kader van dit framework en de
onderzoeksvragen, is het interviewprotocol voor de semigestructureerde interviews grotendeels
gebaseerd op de kernelementen uit het framework. De interviewvragen zijn weer gebaseerd op de
interviewvragen die gebruikt zijn het onderzoek A qualitative analysis of institutional drivers and
barriers to blended learning adoption in higher education (Porter, Graham, Bodily & Sandberg, 2016)
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Dit onderzoek, dat weer zeer goed aansluit bij deze thesis, was gebaseerd op het framework van
Graham et al. (2013).
De experts
De zoektocht naar relevante experts voor dit onderzoek kende de volgende criteria:


Minimaal 10 jaar werkzaam op het gebied van ICT en onderwijs/leren.



Werkzaam op strategisch adviesniveau in het hoger onderwijs in Nederland.



Antoonbare ervaring met implementaties van blended learning concepten.



Kennis van de context van de Academie voor Deeltijd.



Bereidheid tot medewerking aan het onderzoek.

Met deze criteria is het zakelijk netwerk van de onderzoeker geraadpleegd, waaronder enkele
onderwijskundigen, externen en de opdrachtgever van dit onderzoek. Onafhankelijk van elkaar hebben
zij meerdere namen genoemd, maar waren er twee namen die overlap vormden: Wilfred Rubens en
Chris Tils. Zij zijn benaderd en hebben aangegeven als expert te willen meewerken aan het onderzoek.
Hieronder volgt beknopte informatie over beide experts alsmede de argumenten om voor hen te
kiezen als experts voor dit onderzoek.
Naam: Wilfred Rubens
Functie: Onafhankelijk adviseur ICT en leren at WilfredRubens.com
Gekozen omdat: Rubens voldoet aantoonbaar aan de gestelde criteria. Zijn
naam en blog worden vaak als eerste genoemd in de relevante media als
het gaat om het onderwerp ICT en leren en blended learning in het
bijzonder. Wilfred wordt gezien als opinion leader als het gaat om blended
learning in het Nederlandse hoger onderwijs.
Bron: https://nl.linkedin.com/in/wrubens
Naam: Chris Tils
Functie: Directeur Fundatis / adviseur bedrijfsvoering onderwijs en ICT.
Gekozen omdat: Tils voldoet aantoonbaar aan de gestelde criteria. Zijn
naam werd door zowel de opdrachtgever als een collega onderwijskundige
met ICT en leren in zijn portefeuille genoemd als expert op het gebied van
implementatie van ICT en hoger onderwijs.
Bron: https://nl.linkedin.com/in/christils

De uitgewerkte en goedgekeurde transcripten van de interviews van de experts staan in de bijlagen
van dit rapport opgenomen.
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De stakeholders
De zoektocht naar relevante stakeholders voor dit onderzoek kende een aantal criteria. De respondent
moest:


Werkzaam zijn bij de Academie voor Deeltijd.



In staat zijn om vanuit het perspectief van een van de in hoofdstuk 3 beschreven relevante
stakeholdergroepen deel te nemen aan het interview.



Bereidheid hebben tot medewerking aan het onderzoek.

Met deze criteria is het zakelijk netwerk van de onderzoeker geraadpleegd, waaronder enkele
onderwijskundigen, externen en de opdrachtgever van dit onderzoek. De voorgedragen medewerkers
door de opdrachtgever zijn uiteindelijk gekozen om de hierboven en hieronder nader uitgewerkte
argumenten. Naast een docent, een onderwijskundige en een ondersteuner is ook de directeur van de
Academie voor Deeltijd gekozen als respondent. Dat is weer een van de relevante stakeholders volgens
de literatuur (zoals beschreven in hoofdstuk 3).
Naam: Ad Teuwen
Functie: Docent en opleidingscoördinator bij de Academie voor Deeltijd
Gekozen omdat: Teuwen werd voorgedragen door de opdrachtgever
vanwege de combinatie van zijn coördinerende/docerende rol en vanwege
een constructief kritische houding betreffende ICT en onderwijs.
Bron: https://nl.linkedin.com/in/ad-teuwen-34151b11
Naam: Marlies Otten
Functie: Onderwijskundige bij Academie voor Deeltijd
Gekozen omdat: Otten werd voorgedragen door de opdrachtgever
vanwege haar actieve rol in de begeleiding van de Academie voor Deeltijd
bij implementatie van blended learning en haar onderwijskundige
specialisatie ICT en onderwijs.
Bron: https://nl.linkedin.com/in/marlies-otten-5792396
Naam: Maarten Bremer
Functie: Directeur Academie voor Deeltijd
Gekozen omdat: Bremer is opdrachtgever en in zijn rol van directeur ook
de initiatiefnemer en hoogst verantwoordelijke functionaris voor de
strategie en daarmee het gebruik van blended learning voor de Academie
voor Deeltijd.
Bron: https://nl.linkedin.com/in/bremermaarten
Naam: Wendy van Buul
Functie: ICT coördinator bij Academie voor Deeltijd
Gekozen omdat: Van Buul werd voorgedragen door de opdrachtgever
vanwege haar rol als ICT coördinator, jarenlange ervaring op het gebied
van ICT implementaties en een frisse blik. Van Buul is sinds februari 2016
werkzaam voor de Academie voor Deeltijd.
Bron: https://nl.linkedin.com/in/wendyvanbuul
Het interviewprotocol voor de interviews met de respondenten staan beschreven in bijlage 5. De
goedgekeurde uitwerkingen zijn echter niet opgenomen in de bijlagen. Deze uitwerkingen zijn op
verzoek raadpleegbaar.
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4.3

Data-analyse

Onderstaand het overzicht waarin de data van zowel het theoretisch als het empirisch gedeelte van dit
onderzoek worden gerapporteerd. Deze weergave wordt gebruikt om toe te lichten op welke wijze de
data in dit onderzoek zijn geanalyseerd.
Data uit de literatuurstudie: de thema’s
en factoren uit het blended learning
adoption model van Graham et al. 2013
zijn in de oorspronkelijke taal
(Engels) overgenomen om
misinterpretatie te voorkomen.

REFERENTIEMODEL (A)

HUIDIGE SITUATIE (B)

GEWENSTE SITUATIE (C)
GEM

WB
THEMA

FACTOR
Purpose

MO AT MB GEM THEMA

WEGING
CT

Data uit de empirie: De 4 respondenten
hebben via het invullen van een score in
een tabel aangegeven in welke fase
blended learning zich bij de Academie
voor Deeltijd bevindt. In de kolom GEM
zijn de opgetelde scores gedeeld door
het aantal keer respons. Ook is in kolom
GEM THEMA het gemiddelde per thema
bepaald. Deze numerieke beoordeling is
aangevuld met toelichting per factor van
het referentiemodel.

WEGING WEGING
WR
CUM

Advocacy

Strategy

Implementation
Definition
Policy
Governance
Models

Structure

Scheduling
Evaluation
Technical
Pedagogical

Support

+ Expertview

Incentives
Context
Mens en Cultuur

REFERENTIEMODEL

THEMA

HUIDIGE
GEWENSTE
SITUATIE
SITUATIE
GEM WEGING GS
GEM THEMA CUM
MAT

Data uit de empirie: De experts uit de
empirie hebben gereageerd op het
oorspronkelijke referentiemodel.
Resultaat hiervan is dat ze het model
hebben aangevuld met twee factoren,
deze staan blauw gearceerd onderaan de
kolom met factoren. Naast deze
verrijking is ze ook gevraagd gewicht te
geven aan de 3 verschillende thema’s.
Zowel CT =Chris Tils als WR = Wilfred
Rubens hebben dit onafhankelijk van
elkaar gedaan, bij WEGING CUM zijn
deze waarden opgeteld. Deze weging
biedt een handvat bij het formuleren van
de aanbevelingen en kan helpen bij het
prioriteren door de opdrachtgever.

NUM
GAP

FACTOR
Purpose

Strategy

Advocacy
Implementation
Definition
Policy
Governance

Structure

Models
Scheduling
Evaluation

Technical
Pedagogical
Incentives
Context
+
Expertview Mens en Cultuur

Support

Data uit de empirie: bij de GAP analyse
verschijnt in de kolom NUM GAP het
verschil tussen de maximale maturity
volgens het model van Graham et al.
(2013). De grootste waardes uit deze
kolom verdienen normaal gesproken de
meeste aandacht bij de aanbevelingen.
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4.4

Betrouwbaarheid, geldigheid, bruikbaarheid

De kwaliteit van het onderzoek wordt in hoge mate bepaald door de betrouwbaarheid en de validiteit.
Daarnaast zal er ook een klankbordgroep worden ingericht om de kwaliteit van het onderzoek te
vergroten. Deze onderdelen worden hieronder verder uitgewerkt.
4.4.1

Betrouwbaarheid

In een onderzoek betekent betrouwbaarheid de mate waarin gegevensverzamelingstechnieken en
analyseprocedures tot consistente bevindingen leiden, oftewel in hoeverre het onderzoek door
toevallige fouten wordt verstoord (Saunders et al. 2011). De betrouwbaarheid, dus de
onafhankelijkheid van het toeval, kun je testen door te kijken hoe stabiel jouw meting is. Bij een
onderzoek is sprake van stabiliteit wanneer een meting bij herhaling steeds dezelfde uitkomst heeft.
Dit is erg lastig te bereiken aangezien er veel toevalsbronnen zijn. De belangrijkste bronnen uit dit
onderzoek zijn toevalsbronnen, namelijk de personen die worden geïnterviewd. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Dit vormt een risico door gebrek aan
standaardisatie en de interview- en respondentbias (Saunders et al. 2011). Om de betrouwbaarheid te
vergroten, worden een aantal maatregelen genomen:
 De werkwijze voor de interviews zal steeds volgens dezelfde procedure worden uitgevoerd. De
uitnodigingsmail, het moment van uitnodigen en ook de vragenlijst zijn hetzelfde.
 De interviews zullen goed worden voorbereid.
 De interviews worden direct vastgelegd en verwerkt.
 Definities en domein. Doordat respondenten middels de interviewvragen allemaal vragen krijgen
over hetzelfde domein, valt te verwachten dat ze de vragen vanuit een vergelijkbaar domein zullen
beantwoorden.
 Het theoretisch kader vormt een leidraad voor de interviews. Ook dit zal er vermoedelijk aan
bijdragen dat de vragen vanuit een vergelijkbare context worden beantwoord.
 Triangulatie zal worden toegepast om de betrouwbaarheid te waarborgen. Dit laatste wordt
toegepast door het conceptueel model te toetsten vanuit meerdere gezichtspunten en bronnen. In
dit specifieke geval door zowel eerder uitgevoerd empirisch onderzoek door betrouwbare
instanties, gecombineerd met meningen vanuit verschillende perspectieven (experts en relevante
stakeholders van de Academie voor Deeltijd).
4.4.2

Validiteit

Volgens Saunders, Lewis & Thornhill (2011) geeft validiteit aan of de resultaten werkelijk over datgene
gaan waarover ze lijken te gaan. Bij validiteit wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en
externe validiteit. (Saunders et al. 2011).




Bij de interne validiteit gaat het om de vraag of ‘is gemeten wat beoogd werd te meten’. De
keuze voor de juiste literatuur, de juiste experts en de juiste stakeholders binnen de Academie
voor Deeltijd bepalen voor een groot deel de interne validiteit. Er zullen semigestructureerde
interviews worden afgenomen die worden gekaderd door literatuur. Hierdoor is er veel ruimte
voor interactie tussen de respondent en de interviewer wat ertoe zal bijdragen dat ze elkaar
zullen begrijpen. Daarnaast zullen na de interviews de antwoorden worden teruggekoppeld
aan de respondent zodat de onderzoeker zeker weet dat hij de antwoorden juist heeft
geïnterpreteerd en verwerkt in het onderzoek.
De externe validiteit van het onderzoek verwijst naar de mate waarin de onderzoeksresultaten
veralgemeniseerd c.q. gegeneraliseerd mogen worden (Saunders et al. 2011). Het feit dat dit
onderzoek een kwalitatief onderzoek is waarin semigestructureerde interviews worden
afgenomen met een geringe omvang van de populatie, zal de externe validiteit laag zijn.
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4.4.3

Bruikbaarheid

De resultaten van dit onderzoek zijn gericht op de Academie voor Deeltijd. Het theoretisch kader is
bruikbaar voor hoger onderwijsinstellingen in een internationale context. Het door de experts
aangevulde referentiemodel is bruikbaar als gewenste situatie bij hoger onderwijsinstellingen in
Nederland, mits zij ervoor kiezen om blended learning te gaan toepassen. De vergelijking tussen de
huidige en de gewenste situatie en de conclusies en aanbevelingen die hieruit voort komen, is alleen
bruikbaar voor de context voor de Academie voor Deeltijd.
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5

RESULTATEN VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK

Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van het empirisch gedeelte van het onderzoek. De resultaten
komen voort uit de verzamelde data tijdens de interviews (zie bijlagen). Paragraaf 1 geeft antwoord op
centrale vraag 2 over de gewenste situatie. Hier wordt namelijk de mening van experts over de
belangrijkste succes- en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning voor de Academie
voor Deeltijd beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 2 antwoord gegeven op centrale vraag 3, dit
gaat over de huidige situatie volgens stakeholders van de Academie voor Deeltijd. In paragraaf 3
worden de resultaten van het onderzoek in de empirie schematisch weergeven.

5.1

Antwoord centrale vraag 2: GEWENSTE SITUATIE

Deze paragraaf geeft antwoord op centrale vraag 2: Wat zijn volgens de mening van de experts de
belangrijkste succes- en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning voor de
Academie voor Deeltijd? De experts hebben in de semigestructureerde interviews eerst gereageerd
zonder het referentiemodel voor te leggen, dit antwoord volgt in paragraaf 5.11. In paragraaf 5.12
staat beschreven in hoeverre hun beeld van de succes- en faalfactoren overeenkomt of afwijkt van het
referentiemodel van Graham et al. (2013).
5.1.1

Antwoord deelvraag 2.1:

Wat zijn volgens de mening van de experts de belangrijkste succes- en faalfactoren voor institutionele
adoptie van blended learning voor de Academie voor Deeltijd? Om antwoord te geven op deze vraag
staan hieronder eerst de verwerkte antwoorden die de experts hebben gegeven, vrij van context. In
paragraaf 5.1.2 staan de antwoorden gespiegeld aan het referentiemodel (Graham et al. 2013).
5.1.1.1 Expert Blended learning Wilfred Rubens
De belangrijkste factoren volgens Wilfred Rubens komen terug in een model over de implementatie
van blended learning
zoals weergegeven
in figuur 13. Dit
model is door hem
beschreven in het
boek: Social learning
en leren met sociale
media. (Leeuwe, M.
de & Rubens, W.
2015).
Dit model is
gebaseerd op een
model dat eind jaren
negentig werd
gebruikt bij KPMG
Consulting. Wilfred
Rubens heeft dat
model vervolgens in
de loop der jaren
aangepast op basis
van zijn
voortschrijdend
inzicht, dankzij reflectie
op zijn

Figuur 13: Model factoren bij implementatie blended learning (Leeuwe, M. de & Rubens, W. (2015).
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praktijkervaringen.
Binnen dit model geeft Rubens(2016) aan dat de onderdelen Leiderschap en strategie, Mensen en
cultuur en Context de belangrijkste succes- en faalfactoren zijn voor institutionele adoptie van blended
learning. Als deze factoren goed zijn ingevuld, compenseren deze ruimschoots de gebreken op andere
onderdelen zoals zwakke infrastructuur en systemen. Andersom zal een state of the art infrastructuur
en systemen een gebrek aan leiderschap en motivatie van mensen niet compenseren. Op de volgende
pagina worden de belangrijkste factoren nader toegelicht.
Leiderschap en strategie. Bij ‘leiderschap en strategie’ heeft Rubens het onder andere over
leiderschap op meerdere niveaus. Denk daarbij aan het pleidooi van Joseph Kessels voor ‘gespreid
leiderschap’ (2012). Maar deze factor gaat ook over vragen als: Waarom doen we dit, wat willen we
ermee bereiken, hoe zien we face-to-face in relatie tot online leren? Maar ook het faciliteren van
medewerkers in tijd en (experimenteer-)ruimte. Bij deze factor wordt ook de “sense of urgency”
(Kotter, 2007) beïnvloed door de verandering.
Mensen en cultuur. Daar komt bij dat communicatie, het creëren van een cultuur van samenwerken
en delen en het hanteerbaar maken van weerstanden ook cruciale factoren van de categorie ‘mensen
& cultuur’ zijn.
Context. Specifiek voor de Academie voor Deeltijd geeft Rubens (2016) aan dat de context erg
belangrijk is als factor. Bij de Academie voor Deeltijd is het doel flexibilisering een belangrijk
uitgangspunt bij blended learning. Dit kan weer invloed hebben op hoe zwaar andere factoren adoptie
beïnvloeden. Zo zal bijvoorbeeld het streven naar flexibilisering veel nadruk leggen op de
“infrastructuur en systemen factor” vanwege de hoge eisen aan de plaats- en tijdonafhankelijke
component van onderwijsorganisatie.
5.1.1.2 Expert adoptie van ICT in het onderwijs Chris Tils.
Chris Tils geeft aan dat wat hem betreft context, het verwachtingspatroon en de ICT-weerstand de
belangrijkste factoren zijn. Hieronder worden deze belangrijke factoren nader toegelicht:
Context. De druk van buitenaf (overheid en/of markt) gaat volgens Tils een grote rol spelen. De
aanleiding van de oprichting van de Academie voor Deeltijd, het rapport met de aanbeveling voor
meer flexibilisering (Rinnooy Kan et al. , 2014), vormt daar feitelijk al een voorbeeld van. Deze externe
invloeden lijken nu nog maar geleidelijk invloed te hebben, maar de verwachting van Tils is dat dit
soort druk, samen met opkomende initiatieven als massive open online courses (MOOCS), de komende
jaren gaat toenemen en de “sense of urgency” (Kotter, 2007) en daarna ook de snelheid van adoptie
van blended learning gaat toenemen. Verwachtingspatroon: Deze oorzaak en factor is volgens Tils vrij
diep in het onderwijssysteem ingebed. Zowel bij studenten als docenten zit er een diepgeworteld
verwachtingspatroon en normen van hoe het hoort te gaan in het onderwijs. Daarmee bedoelt Tils:
Zowel een docent als student zijn al heel lang geconditioneerd in een patroon. Dat patroon zegt dat
een docent de kennis heeft en die overdraagt aan de student. Zowel docenten als studenten
verwachten dat van het onderwijs. Kennis overdragen met behulp van ICT-middelen past niet in dit
verwachtingspatroon. Deze conditionering is een belangrijke factor. Ook het verwachtingspatroon van
studenten speelt hierin een rol. Tils verwacht dat naarmate studenten vanuit het toeleverend
onderwijs andere vormen van onderwijs gewend zijn, dit ook zullen vragen en eisen van een hoger
onderwijsinstelling. ICT weerstand: Een voorbeeld hiervan is een ervaring op een school waar Tils
vanuit zijn rol in de medezeggenschapsraad een vraag stelde over digitalisering van onderwijs. Een
docent reageerde als door een slang gebeten met de woorden dat “digitaal niet altijd beter is”. Tils
stuit hier op weerstand omdat het gaat over de rol van de docent Dit werd bevestigd in interviews die
Tils met bestuurders van hoger onderwijsinstellingen heeft gehouden.
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5.1.2

Antwoord deelvraag 2.2:

En in welke mate komen deze overeen of verschillen zij van het referentiemodel?
De experts herkennen beiden alle factoren van het Blended learning adoptie Framework (Graham et
al. 2013). Wel zien zij een groot verschil in de mate van invloed van deze factoren. De experts is
gevraagd om 100 procentpunten te verdelen over de verschillende factoren die op themaniveau zijn
geclusterd en hieronder weergegeven:
Chris Tils
Wilfred Rubens
THEMA

Strategy

Structure

Support

FACTOR
Purpose
Advocacy
Implementation
Definition
Policy
Governance
Models
Scheduling
Evaluation
Technical
Pedagogical
Incentives

Weging in %

Weging in %

17%

50%

48%

0%

35%

50%

Tabel 6: Factoren uit Blended learning adoptie framework (Graham et al. 2013) met weging volgens experts.

Ontbrekende factoren in het model van Framework van Graham et al. (2013) volgens experts.
Toch zijn er nog enkele factoren die in het model van Graham et al. (2013) ontbreken, maar volgens de
experts wel relevant zijn voor de adoptie van blended learning. Deze onderwerpen worden dus
toegevoegd aan het referentiemodel.
Context. Zowel Rubens als Tils geven, net als in paragraaf 5.1.1, aan dat de context een grote invloed
heeft op de adoptie maar zij zien dit niet terug in het framework van Graham (2013). De gewenste
waarde voor deze factor is wanneer deze context zorgt voor een duidelijke “sense of urgency” (Kotter,
2007).
Mens en cultuur. Dit is ook een van de aspecten die Rubens benoemd in zijn boek Social learning en
leren met sociale media (Leeuwe, M. de & Rubens, W. 2015). Deze factor komt volgens Tils
onvoldoende terug in het model en heeft wel substantiële invloed op de adoptie van blended learning.
Deze factor wordt ook genoemd door de auteurs die eerder succes- en faalfactoren beschreven, zoals
Humbert (2007), Oh & Park (2009) en Beggs (2000). Deze factor kan hier specifieker gemaakt worden
door deze te uit te splitsen in twee sub factoren:
o Verwachtingspatroon. Met deze subfactor wordt bedoeld dat de verwachtingen van zowel
docenten als studenten over onderwijs en kennisoverdracht nog vrij traditioneel is. Dit is
eenvoudig te verklaren door het feit dat verreweg het grootste gedeelte van de populatie
studenten en docenten van de Academie voor Deeltijd ook jarenlang op deze manier les heeft
gehad c.q. gegeven.
o Rol/belang van de docent. Deze subfactor hangt deels samen met de bovenstaande
subfactor, maar benoemd specifiek de angst van de docent om zijn rol van invloed kwijt te
raken. De docent was in het traditionele model verantwoordelijk voor de overdracht van
kennis en ervaring. Bij blended learning krijgt de docent veel meer een faciliterende rol,
gebruikmakende van allerlei andere (online) bronnen. Volgens Tils speelt deze angst een
belangrijke rol bij de adoptie van innovatie door docenten, ook al wordt deze zelden expliciet
benoemd.
De gewenste waarden voor deze factor zijn wat lastiger te benoemen omdat dit heel erg met
individuele persoonskenmerken en eigenschappen te maken heeft. Een grote flexibiliteit en
veranderingsbereidheid zouden nog enigszins concrete uitkomstmaten zijn voor deze factor.
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Omdat dit volgens de experts als een belangrijke, zo niet cruciale factor wordt omschreven, zal
hier in de vorm van aanbevelingen veel aandacht aan worden besteed.

Zoals eerder omschreven is in het
empirisch gedeelte van dit
onderzoek het referentiemodel
getoetst. Tijdens deze toetsing is
gebleken dat alle factoren uit het
framework van Graham et al. (2013)
in meer of mindere mate relevant
zijn voor de institutionele adoptie
van blended learning. Echter
ontbreken er twee relevante
factoren welke op de vorige pagina
zijn beschreven. In tabel 7 staat een
weergave van het verrijkte
referentiemodel. Dit verrijkte model
is weer gebruikt als input voor de
gap analyse met de huidige situatie.

THEMA

Strategy

Structure

Support

+ Expertview

FACTOR
Purpose
Advocacy
Implementation
Definition
Policy
Governance
Models
Scheduling
Evaluation
Technical
Pedagogical
Incentives
Context
Mens en Cultuur

Tabel 7: Referentiemodel adoptie van blended learning (Graham et al (2013)
verrijkt door Tils & Rubens (2016).
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5.2

Antwoord centrale vraag 3 HUIDIGE SITUATIE

Deze paragraaf geeft antwoord op centrale vraag 3 uit dit onderzoek: Hoe ziet de huidige situatie er bij
de Academie voor Deeltijd uit als het gaat om de belangrijkste succes- en faalfactoren voor
institutionele adoptie van blended learning? Hiervoor wordt in paragraaf 5.2.1 beschreven in welke
mate blended learning in de huidige situatie reeds wordt toegepast, daarna wat volgens de
respondenten de relevantie van blended learning is voor het bestaansrecht van de Academie voor
Deeltijd om vervolgens de vergelijking van de huidige situatie met het referentiemodel van de gewenste
situatie te maken.
5.2.1

Antwoord deelvraag 3.1.

In welke mate wordt blended learning reeds toegepast bij de Academie voor Deeltijd?
Volgens de respondenten zijn er verschillende praktijkvoorbeelden van het vergaand toepassen van
ICT in het onderwijs bij de Academie voor Deeltijd, echter een doordachte blend zoals de
netwerkgroep het voor ogen heeft, wordt in de huidige situatie nog niet toegepast. Vier van de vier
respondenten geven aan dat blended learning in de fase visie/planvorming verkeert. Dit wordt nader
geconcretiseerd bij de beantwoording van deelvraag 3.3.
5.2.2

Antwoord deelvraag 3.2.

In welke mate is blended learning relevant voor het bestaansrecht van de Academie voor Deeltijd?
Respondenten geven allen aan dat het relevant is voor het bestaansrecht van de Academie voor
Deeltijd. Echter verschilt de mate waarin het relevant wordt geacht. Zoals het in de probleemstelling
van dit onderzoek reeds genoemde rapport van commissie Rinnooy-Kan (2014) al heeft aangegeven, is
het beter op de veranderende wensen van de doelgroep inspelen noodzakelijk voor het bestaansrecht
van de Academie voor Deeltijd. Blended learning wordt door alle respondenten gezien als één van de
middelen om dat te bereiken.
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5.2.3

Antwoord deelvraag 3.3.

In welke mate zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren aanwezig bij de Academie voor Deeltijd
volgens de stakeholders?
De stakeholders hebben per factor uit het referentiemodel (zie tabel 7) aangegeven in hoeverre deze
van toepassing is in de huidige situatie bij de Academie voor Deeltijd. De stakeholders hebben dit op
semigestructureerde wijze gedaan. De stakeholders hebben op grond van onderstaand blended
learning adoption framework (Graham et al, 2013) aangeven in welke fase (1, 2 of 3) de Academie voor
Deeltijd zich volgens hen bevindt. Het gehanteerde interviewprotocol staat weergegeven in bijlage 5.
Van de faseaanduiding van de respondenten staat hieronder de gemiddelde score per factor
aangegeven, daarna volgt relevante toelichting vanuit de interviews. In de volgende paragraaf wordt in
een schematisch overzicht aanvullend weergegeven wat de score was van de individuele
respondenten.




Purpose. Deze factor scoort gemiddeld 2. Dit is de hoogste score van alle factoren.
Respondenten geven unaniem aan dat niveau 2 behaald is en dat de doelen van inzet blended
learning door het management duidelijk zijn benoemd. Een van de doelen van Academie voor
Deeltijd is om geholpen door blended learning nieuwe doelgroepen te bereiken. Deze nieuwe
doelgroep is nog maar beperkt in kaart gebracht. Er is nu wel een accountmanager
aangenomen die met marktonderzoek bezig is. Dit is vooral gericht op werkgevers
(management en HR) en nog maar beperkt bij de student zelf. Worden wel al best practices
uitgewisseld in de werkgroep.
Advocacy. Deze factor scoort gemiddeld 1,6. De bestuurderslaag is inmiddels formeel
voorstander van blended learning. De laag eronder, de adjunct directeuren nog niet allemaal.
Er is wel een formele netwerkgroep opgericht die moeten zorgen voor verdere verspreiding.

Tabel 8 : Matrix met daarin de factoren (Y-as) en fases (X-as) van het blended learning adoption Framework (Graham et al., 2013).
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Thema “Strategy”






Implementation. Deze factor scoort gemiddeld 1,4. Er is een implementatiestrategie gericht
op “high impact areas” met voorstanders van blended learning. Concreet is dit de opgerichte
netwerkgroep. In die groep zitten de stakeholders die corresponderen met de relevante
stakeholders vanuit het theoretisch kader van dit onderzoek.
Definition. Deze factor scoort gemiddeld 1,8. De definitie van blended learning is in de
netwerkgroep zeker formeel vastgesteld, vandaar de relatief hoge score. Maar deze factor
wordt nog niet veel breder gedragen dan de direct betrokken medewerkers. De definitie zelf is
vrij abstract, laat nog veel ruimte en dat is een bewuste keuze van de netwerkgroep. Er is nog
wel onduidelijkheid over een van de onderdelen van de blend, namelijk het werkplekleren.
Policy. Deze factor scoort gemiddeld 1,5. Feitelijk beleid voor blended learning is er nog niet.
Het is een opdracht voor de netwerkgroep om dit te ontwikkelen en daar zijn ze nu dan ook
mee bezig.

Thema “Structure”







Governance. Deze factor scoort gemiddeld 1,3. Er is geen officieel
implementatie/besturingssysteem voor blended learning. Ook is niet bekend wie en op welk
niveau goedkeuring geeft aan blended learning initiatieven. Het bevindt zich nog in de visie- en
planvormende fase.
Models. Deze factor scoort gemiddeld 1,8. Deze hoogste score per factor van het thema
structuur is te verklaren doordat hier al daadwerkelijk een keuze is gemaakt door de
netwerkgroep. In de netwerkgroep is het rotation (blended learning) model gekozen van
Staker & Horn (2012).
Scheduling. Deze factor scoort gemiddeld 1. Er is nog geen sprake van een catalogus met
daarin specifiek aandacht voor blended learning onderdelen.
Evaluation. Deze factor scoort gemiddeld 1. Er is nog geen sprake van blended learning
specifieke evaluaties van leeruitkomsten.

Thema “Support”






Technical support. Deze factor scoort gemiddeld 1,5. Primaire focus zit vooral op
ondersteuning van de standaard dienstverlening. Al wordt er bij sommige ontwikkelingen al
wel rekening gehouden met blended learning, zoals bij implementatie van een nieuw online
toets systeem (Remindo) en het selectietraject voor een nieuw Learning Management System
(LMS). Twee factoren die zorgen voor vertraging zijn bureaucratie en het feit dat docenten bij
de Academie voor Deeltijd in de meeste gevallen niet over Avans apparatuur beschikken.
Pedagogical support. Deze factor scoort gemiddeld 1,7. Er wordt geëxperimenteerd en
gewerkt aan een cursus ontwikkelmethodiek voor blended learning. Hierbij is veel expertise
beschikbaar, zowel door inhuur van vaste Avans medewerkers vanuit het Leer- en
Innovatiecentrum (LIC) van Avans als door inhuur van experts (Wilfred Rubens).
Incentives. Deze factor scoort gemiddeld 1,8. Er is wel degelijk een incentive structuur voor
het ontwikkelen van blended learning content. Het is nog wel op experimenteerbasis en heeft
nog geen structurele vorm.

Naast de succes- en faalfactoren volgens Graham et al. (2013) hebben de experts uit de empirische
fase van dit onderzoek het referentiemodel verrijkt. Hieronder staat beschreven in welke mate
deze van invloed zijn in de huidige situatie volgens de stakeholders van de Academie voor Deeltijd.
Het gaat hier om een kwalitatief oordeel en hier is geen stage/maturity score toegevoegd omdat
dit geen onderdelen waren van het gevalideerde framework van Graham et al. (2013).
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Thema: “ + Expertview “


Context. Dit onderdeel wordt door alle respondenten herkend als factor. De noodzaak tot
flexibilisering van het deeltijd onderwijs is, zoals het rapport Rinnooy-Kan (2014) al bevestigde,
hoog. Door wetgeving en financiering voert de overheid de druk op en vormt deze context
voor een groeiende “sense of urgency” (Kotter, 2007) bij zowel het management als de
docenten van de Academie voor Deeltijd. Echter vormt de context ook een faalfactor. Bij de
Academie voor Deeltijd speelt naast bovenstaande ook nog de transitie of ontkoppeling met
het voltijd onderwijs een belangrijke rol. Tijdens deze transitie gaat veel aandacht naar het
primaire proces. Dit heeft mogelijk een vertragend of zelfs blokkerend effect op de adoptie van
blended learning. “Running the business” gaat voor en remt “change the business”.

 Mens en cultuur
o Verwachtingspatroon. Een van de respondenten noemt dit ook wel het mentale
model. De respondenten herkennen dit allemaal in de praktijk, bij zowel de docenten
als de huidige studenten bij de Academie voor Deeltijd en bevestigen dat dit bij de
Academie voor Deeltijd een belangrijke factor is. In de huidige situatie is de ruime
meerderheid, zowel als zender als ontvanger, nog gewend aan het traditionele
onderwijsconcept via face-to-face contact in de klas.
o Rol van de docent. Deze wordt door de respondenten herkend. Docenten zijn door
hun relatief kleine aanstellingen niet primair afhankelijk van hun rol als docent De
angst om hun aanstelling te verliezen is daardoor maar beperkt aanwezig. Echter, deze
praktijkdocenten hebben in de meeste gevallen een sterke wil en drive om op de
traditionele wijze kennis over te dragen, en hier zijn ze ook erg goed in. Zo is er in de
ogen van meerdere respondenten maar een beperkte aanwezigheid van ICT skills en mindset bij de huidige populatie docenten. Een voorbeeld hiervan, benoemd door een
van de respondenten, is de beperkte aanwezigheid van vaardigheden bij docenten en
ondersteuning om digitale bronnen te ontsluiten bij het ontwikkelen/geven van
onderwijs. Bij het concept van blended learning wordt van de docent veel meer een rol
van facilitator verwacht dan het traditionele klassikaal overdragen van kennis en die
rol is in de huidige situatie volgens de respondenten maar in beperkte mate aanwezig.
Dit vormt een faalfactor voor adoptie van blended learning.
Ook wordt door alle respondenten aangegeven dat de hoeveelheid kleine
aanstellingen van docenten een negatieve invloed kan hebben op de adoptie van
blended learning. Met die kleine aanstelling en ook bij lage lesfrequenties
(bijvoorbeeld 10 weken per jaar) lijkt het lastig om veel eisen te stellen op het gebied
van betrokkenheid, afstemming en investering die een blended learning werkvorm
vraagt. Twee respondenten geven illustratief aan dat alleen al de vraag om met
basisfunctionaliteit van het huidige Learning Management Systeem (LMS) Blackboard
te werken, een brug te ver is voor een substantieel aantal docenten. Een van de
respondenten stelt dat de autonomie en vrijheid voor de docent om een eigen koers te
varen zeker wenselijk is. Echter geeft hij ook aan dat dit adoptie van nieuwe
standaarden kan vertragen.
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5.2.4

Schematische samenvatting resultaten

Deze paragraaf geeft een schematisch overzicht van de resultaten van het empirisch onderdeel van dit
onderzoek. In het empirisch gedeelte is eerst de gewenste situatie in kaart gebracht door het
REFERENTIEMODEL uit de literatuur te verrrijken met enkele toevoegingen door experts; dit zijn de
twee laatste factoren uit tabel (A). In het onderdeel HUIDIGE SITUATIE (B) is aan vier relevante
stakeholders van de Academie voor Deeltijd gevraagd in welke fase/maturity (1-3) de Academie voor
Deeltijd zich nu volgens hen bevindt (exacte betekenis stages 1, 2, 3 in tabel 7). Dit uit zich in een
gemiddelde per factor (kolom GEM) en een gemiddelde per thema (GEM THEMA). Aanvullend staat in
kolom GEWENSTE SITUATIE (C) weergeven hoe relatief zwaar de experts de verzameling factoren (het
thema) hebben gewogen. De weging gegeven door CT(Chris Tils) en WR (Wilfred Rubens) zijn opgeteld
bij de kolom WEGING CUM. Deze weging geeft meer inzicht in de relavantie volgens de experts.

REFERENTIEMODEL (A)

HUIDIGE SITUATIE (B)

WB MO AT MB GEM
THEMA

FACTOR
Purpose
Advocacy
Implementation
Definition

1
1
1
1

GEM
THEMA

2
1,6
Strategy
1,4
1,7
1,8
Policy
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1,5
Governance
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1,3
Models
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1,8
Structure
1,3
Scheduling
1 23123123123 1
Evaluation
1 23123123123 1
Technical
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1,5
Pedagogical
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1,7
Support
1,7
Incentives
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1,8
Sense of urgency voor adoptie blended
Context
learning in beperkte mate aanwezig
vanwege transitie academie.
+ Expertview
Beperkte veranderbereidheid door
kleine aanstellingen en beperkte
Mens en Cultuur
ervaring met blended learning bij
meerderheid stakeholders

GEWENSTE SITUATIE (C)
WEGING
CT

23123123123
23123123123
23123123123
23123123123

17%

50%

67%

48%

0%

48%

35%

50%

85%

Duidelijke sense of urgency gebruik
blended learning.
Hoge mate van ICT adoptie en
veranderbereidheid.

Tabel 9: Schematische onderzoeksbevindingen empirie.

Legenda:
 WB= Wendy van Buul, ICT coördinator Academie voor Deeltijd
 MO=Marlies Otten, onderwijskundige Academie voor Deeltijd
 AT= Ad Teuwe, Docent en coördinator Academie voor Deeltijd
 MB=Maarten Bremer, Directeur Academie voor Deeltijd
 CT= Chris Tils, expert adoptie van ICT, Fundatis.
 WR=Wilfred Rubens, expert blended learning, Wilfredrubens.com
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WEGING WEGING
WR
CUM
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6

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1

Conclusies (Antwoord centrale vraag 4)

Deze paragraaf geeft antwoord op centrale vraag 4 uit dit onderzoek: Wat zijn de belangrijkste
overeenkomsten en verschillen tussen de belangrijkste succes- en faalfactoren volgens de theorie,
aangevuld met de meningen van experts (gewenste situatie) enerzijds en de huidige situatie bij de
Academie voor Deeltijd anderzijds?
6.1.1

Antwoord deelvraag 4.1.

Wat is de huidige situatie als het gaat om de aanwezigheid of afwezigheid van de belangrijkste succesen faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning?
De respondenten is gevraagd om per factor uit het referentiemodel (zie tabel 7) aan te geven in
hoeverre dit van toepassing is in de huidige situatie bij de Academie voor Deeltijd. De stakeholders
hebben dit op semigestructureerde wijze gedaan. De stakeholders hebben op grond van het blended
learning adoption framework (Graham et al., 2013) aangeven in welke volwassenheidsfase (1, 2 of 3)
de Academie voor Deeltijd zich volgens hen bevindt. Deze score staat hieronder. In de kolom
“toelichting op score” staat per factor in een zin de kern van de toelichting op de score samengevat. In
paragraaf 5.2.3 staat de relevante toelichting per factor door de respondenten uitgebreid beschreven.
Toelichting op score
WB
THEMA

Strategy

Structure

Support

AT

MB

FACTOR
Purpose
Advocacy
Implementation

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
1
1

2
2
2

Definition

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

Policy
Governance

1
1

2
2

3
3

1
1

2
2

3
3

1
1

2
2

3
3

1
1

2
2

Models

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

Scheduling
Evaluation
Technical

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
1
1

2
2
2

Pedagogical

1

Incentives
Context

+

MO

GEM
3 2 Nieuwe doelgroep beperkt betrokken
3 1,6
Groep voorstanders is beperkt
3 1,4
Vastgelegd, definitie werkplekleren
3 1,8
3 1,5
3 1,3
3 1,8
3 1
3 1
3 1,5
3 1,7

nog niet
Moet nog ontwikkeld worden
Moet nog ontwikkeld worden
Vastgelegd, rotation model
(Staker&Horn, 2012)
Moet nog ontwikkeld worden

Moet nog ontwikkeld worden
Beperkt, op ad hoc basis.

Voldoende expertise en
ondersteuning, op ad hoc basis
Ruimte in tijd en budget, op ad hoc
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1,8
basis.
Sense of urgency vooradoptie blended learning in beperkte mate aanwezig vanwege transitie
academie.

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

Expertview Mens en Cultuur Beperkte veranderbereidheid door kleine aanstellingen en beperkte ervaring met blended learning
bij meerderheid stakeholders
Tabel 10: Maturity adoptie blended learning Academie voor Deeltijd huidige situatie.

Legenda:
 WB= Wendy van Buul, ICT coördinator Academie voor Deeltijd
 MO=Marlies Otten, onderwijskundige Academie voor Deeltijd
 AT= Ad Teuwe, Docent en coördinator Academie voor Deeltijd
 MB=Maarten Bremer, Directeur Academie voor Deeltijd
 GEM=GEMIDDELDE
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6.1.2

Antwoord deelvraag 4.2.

Hoe is de gewenste situatie als het gaat om de aanwezigheid of afwezigheid van de belangrijkste
succes- en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning?
In de gewenste situatie
bevinden zich de factoren
vanuit het blended learning
adoption Framework
(Graham et al., 2013) in
stage 3, “mature
implementation / Growth”
(zie tabel 11) aangevuld met
een juiste invulling van de
factoren “mens en
cultuur’”en “context” vanuit
de expertview.

67%

48%

Aan de rechterkant van de
tabel staan de cumulatieve
percentages die de weging
weergeven van de experts uit
dit onderzoek nog een keer
weergegeven.

85%

Tabel 11: Beschrijving stage 3 (Graham et al, 2013) + weging volgens experts.

Context. De gewenste situatie als het gaat om de context is er een die ervoor zorgt dat er een hoge
“sense of urgency” (Kotter, 2007) is bij alle relevante stakeholders van de Academie voor Deeltijd.
Volgens Kotter (2007) is dit gevoel van urgentie noodzakelijk voor medewerkers om uiteindelijk
constructief deel te nemen aan het veranderproces, wat dit onderwerp voor de Academie voor
Deeltijd duidelijk is.
Mens en cultuur. De gewenste waarden voor deze factor zijn wat lastiger te benoemen omdat dit heel
erg met individuele persoonskenmerken en eigenschappen te maken heeft. Een grote flexibiliteit en
veranderingsbereidheid zouden nog enigszins concrete uitkomstmaten zijn voor deze factor. Omdat dit
volgens de experts als een belangrijke, zo niet cruciale factor wordt omschreven voor adoptie van
blended learning, zal hier in de vorm van aanbevelingen veel aandacht aan worden besteed.
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6.1.3

Antwoord deelvraag 4.3.

Wat kan geconcludeerd worden uit de vergelijking tussen de huidige en de gewenste situatie?
Uit de vergelijking van de huidige en de gewenste situatie kan geconcludeerd worden dat er een groot
verschil zit tussen deze twee. Meer detaillering per factor en de grootte van het gap wordt
weergegeven in onderstaande tabel. De gewenste situatie is de optimale score bij het referentiemodel
(=3), zie kolom GS MAT in onderstaande tabel. De huidige situatie kan het beste worden weergegeven
door de gemiddelde scores van de vier stakeholders van de Academie voor Deeltijd per factor (kolom
GEM). Het numerieke gap, oftewel het verschil tussen GEM en GS MAT staat weergegeven in de kolom
NUM GAP. Des te groter dit getal, des te groter het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie
voor die betreffende factor.
REFERENTIEMODEL

THEMA

Strategy

Structure

Support

HUIDIGE
GEWENSTE
SITUATIE
SITUATIE
GEM WEGIN GS
GEM THEMA
G
MAT
FACTOR
CUM
2
Purpose
3
1,6
Advocacy
3
Implementation 1,4
1,7
67%
3
1,8
Definition
3
1,5
Policy
3
1,3
Governance
3
1,8
Models
3
1,3
48%
1
Scheduling
3
1
Evaluation
3
1,5
Technical
3
1,7
85%
Pedagogical
1,7
3
Incentives

1,8

3

NUM
GAP
1,0
1,4
1,6
1,2
1,5
1,7
1,2
2
2
1,5
1,3
1,2

Sense of urgency voor adoptie blended learning
in beperkte mate aanwezig vanwege transitie
academie.
+
Beperkte
veranderbereidheid
door kleine
Expertview
Mens en Cultuur aanstellingen en beperkte ervaring met blended
learning bij meerderheid stakeholders
Tabel 12: Overzicht verschil huidige en gewenste situatie

Legenda:
 GEM=GEMIDDELDE SCORE
RESPONDENTEN VOLWASSENHEID
VAN BETREFFENDE FACTOR
 GEM THEMA= GEMDDELDE SCORE
RESPONDENTEN VOLWASSENHEID
PER THEMA
 WEGING CUM= CUMULATIEF
GEMMIDDELDE WEGING
RELEVANTIE THEMA VOLGENS
EXPERTS
 GS MAT= GEWENSTE SITUATIE
VOLWASSENHEIDSFASE (GRAHAM
ET AL. 2013)
 NUM GAP= VERSCHIL TUSSEN
(GEM) EN (GS MAT)
Legenda (kleur) bij kolom NUM GAP:

Scores tussen 1,5 en 2 hebben een
rode kleur

Scores tussen 1,3 tot 1,5 hebben
een oranje kleur

Scores tussen 1,0 tot 1,3 hebben
de groene kleur

Context

Zoals eerder beschreven, zijn de factoren die door experts zijn toegevoegd aan het referentiemodel
(context en mens en cultuur) niet numeriek beoordeeld, maar volgt hier de tekstuele toelichting van
het gap. Voor context geldt dat het verschil relatief klein is. Uit de interviews blijkt dat de “sense of
urgency”(Kotter, 2007) om blended learning te adopteren bij zowel het leidinggevend als het
uitvoerend kader aanwezig is. De medewerkers hebben een grote behoefte aan autonomie. Dit zorgt
ervoor dat ondanks die sense of urgency medewerkers uitgangspunten voor de organisatie vrij
gemakkelijk naast zich neer kunnen leggen. Voor mens en cultuur geldt dat de vergelijking tussen de
huidige en gewenste situatie laat zien dat hier een behoorlijk groot gap aanwezig is. Door de kleine
aanstellingen en de lage veranderingsbereidheid is dit een verschil dat veel aandacht verdient bij de
aanbevelingen.
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6.2

Aanbevelingen

Vanuit het onderzoek worden aanbevelingen aan de opdrachtgever gegeven en volgt een antwoord op
de deelvraag: Welke activiteiten kan de Academie voor Deeltijd uitvoeren om het verschil tussen de
huidige en de gewenste situatie te verkleinen? In paragraaf 6.2.2 wordt de betekenis van de conclusies
en aanbevelingen beschreven.
6.2.1

Antwoord deelvraag 4.4.

Welke activiteiten kan de Academie voor Deeltijd uitvoeren om het verschil tussen de huidige en de
gewenste situatie te verkleinen?


NEEM REFERENTIEMODEL EN MATURITYMODEL OP IN BELEID. Zoals eerder vastgesteld in dit
onderzoek is een verschil gesignaleerd tussen de huidige situatie en de gewenste situatie als het
gaat om de aanwezigheid van succes- en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended
learning bij de Academie voor Deeltijd. Het zou een relevante vervolgstap zijn als het
referentiemodel met de factoren, zoals op de volgende pagina uitgebreid beschreven, in
combinatie met het maturitymodel blended learning (Graham et al. 2013) opgenomen worden in
het beleid van de Academie voor Deeltijd. Dit geeft een gedegen en tastbaar instrumentarium voor
een succesvolle adoptie van blended learning. Zoals in onderstaand figuur met de groene pijlen
aangegeven, kun je dan ook letterlijk een concrete stap maken dat via dit model zichtbaar is voor
alle stakeholders. In dit onderzoek is al een uitspraak gedaan over de huidige versus de gewenste
situatie inclusief de grootte van het gap en de weging door experts (zie tabel 12 op de vorige
pagina), maar omwille van het draagvlak en collectieve bewustwording heeft het de voorkeur om
hier één of meer plenaire bijeenkomsten aan te wijden onder begeleiding van een professionele
facilitator. Naast bewustwording en ambitiebepaling kan een facilitator ook aansturen op het
maken van concrete afspraken om met het verkleinen van het verschil voor de factoren aan de slag
te gaan. Een leidraad met meer concreet gemaakte suggesties voor implementatie volgt op de
volgende pagina.

Tabel 13 : Matrix met daarin de factoren (Y-as) en fases (X-as) van het blended learning adoption Framework (Graham et al, 2013).
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De roodgedrukte factoren in onderstaande figuur zijn de factoren met het grootste gap tussen de
huidige en de gewenste situatie. Een gedetailleerde onderbouwing hiervan, inclusief de weging door
experts staat in tabel 12 in paragraaf 6.1.3.
SUGGESTIES VOOR IMPLEMENATIE
Zie tabel 12 op vorige pagina voor schematisch overzicht van de grootte van verschillen
THEMA
FACTOR
den weging volgens experts voor priorisering.
Geen. Voor deze factor is voldoende aandacht in de huidige situatie. Doelen blended
Purpose
learning bij de Academie voor Deeltijd sluiten aan bij succesfactoren theorie en empirie.
CREËER VOORSTANDERS VAN BLENDED LEARNING ONDER POTENTIELE EN HUIDIGE
Advocacy
STUDENTEN. Dit kan gerealiseerd worden door ze bijvoorbeeld een actieve rol te geven bij
de ontwikkeling van onderwijs (co creatie).
Maak van invoering blended learning een strategisch speerpunt. Laat het dan ook
terugkomen in werving- en selectiebeleid, de marketing en communicatie inspanningen en
het functionerings- en beoordelingsbeleid van de Academie voor Deeltijd.
VERRIJK HET WERVING- EN SELECTIEBELEID MET EISEN EN WENSEN. Stel in overleg met
onderwijskundige experts reëele eisen op ten behoeve van het werving- en selectiebeleid
van nieuwe medewerkers als het gaat om relevante vaardigheden en/of ervaring met
blended learning.
Strategy
VERRIJK MARKETING- EN COMMUNICATIEBELEID MET BLENDED LEARNING. Maak
Implementation blended learning onderdeel van je propositie en koppel het aan de merkbeleving.
VERRIJK HET FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGS BELEID. Vraag aan alle medewerkers
en zeker aan de docenten een 1 x per jaar een online course te volgen aan een andere
instelling en hierop te reflecteren. Neem dit concreet op in de functioneringsafspraken met
de medewerkers. Omwille van draagvlak en kostenbeheersing is het aan te bevelen om de
zwaarte in tijdsbesteding en de kosten van de courses in verhouding te laten zijn met de
grootte van de aanstelling. Een laagdrempelige entree zijn de massive open online courses
die gratis en plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar zijn. Een voorbeeld van een academie
binnen Avans die bovenstaande maatregel reeds toepast is de Avans academie ATGM.
Geen. Voor deze factor is voldoende aandacht in de huidige situatie. Definitie is beschreven
Definition
door de netwerkgroep.
Geen. Voor deze factor is voldoende aandacht in de huidige situatie. Beleid wordt
Policy
ontwikkeld door de netwerkgroep.
Benoem en beschrijf de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die betrokken
Governance
zijn bij de ontwikkeling van blended learning en veranker deze in een beleidsnotitie. Een
model dat hiervoor gebruikt kan worden is het RACI model (Wikipedia, z.j.).
Models
Geen. Voor deze factor is voldoende aandacht in de huidige situatie.
Structure
Zorg voor een catalogussysteem waarin met gebruik van metadatering blended learning
Scheduling
courses vindbaar zijn.
Zorg na uitrol voor de verzameling van evaluatiedata en pas een systematische analyse van
Evaluation
blended learning leeruitkomsten toe.
Zorg voor een goed ontwikkelde infrastructuur en advies in software en hardware die
Technical
blended learning ondersteund.
Support
Geen. Voor deze factor is voldoende aandacht in de huidige situatie. Er is via inhuur
Pedagogical
voldoende capaciteit om deze support te leveren.
Incentives
Geen. Voor deze factor is voldoende aandacht in de huidige situatie.
Creëer “sense of urgency” voor de invoering van blended learning. Maak de brede adoptie
Context
van blended learning de kritieke succesfactor voor identiteit en imago.
+
Zet middels eerder genoemde instrumenten, het werving- en selectiebeleid en
Expertview
functionerings- en beoordelingsbeleid vol in op het aanleren of binnenhalen van ICT skills
Mens en Cultuur
bij docenten. Hiervoor kan aansluiting gezocht worden bij het programma ICT en onderwijs
van Avans.
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6.3

Discussie

Het referentiemodel voor institutionele adoptie van blended learning maakt duidelijk wat de mogelijke
succes- en faalfactoren zijn voor deze adoptie. Door het model te verrijken met meningen van twee
experts op het onderwerp in de Nederlandse hogeschoolcontext, is het model verrijkt en past het
beter bij de Academie voor Deeltijd. Daarna is het verrijkte model vergeleken met de huidige situatie
en hier is een gap uit naar voren gekomen. Bij de aanbevelingen zijn vervolgens suggesties gedaan voor
beleidsaanpassingen om dit gap te verkleinen. Een kritische blik op het onderzoek geeft nog wel wat
kanttekeningen en tevens suggesties voor vervolgonderzoek:
 In dit onderzoek is gekozen om literatuur te gebruiken voor het theoretisch kader dat erg
specifiek is. Zo is ingezoomd op adoptie van blended learning en specifiek in hoger
onderwijsinstellingen. Literatuuronderzoek met een wat bredere scope zou wellicht andere
onderzoeksbevindingen opleveren.
 Het aantal respondenten (6) geeft een redelijk, maar zeker niet allesomvattend beeld van de
situatie.
 In de empirie is geen directe vergelijking gemaakt met andere hbo deeltijd instellingen. Dit zou
in een vervolgonderzoek de analyses kunnen versterken.
 Een ander mogelijk zinvolle vergelijking is die met commerciële aanbieders van hbo
opleidingen zoals NCOI en LOI.
Desalniettemin blijft onderzoek een momentopname en een opstapeling van keuzes. Dit onderzoek
biedt zeker handvatten voor een beeld van de situatie, maar is om de letterlijke feedback van de
opdrachtgever erbij te halen geen “multi-faceted reality”.
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7

Nawoord

Voorafgaand aan het onderzoek was ik op zoek naar een situatie binnen Avans waar “wat speelt”. Dat
is gelukt met de Academie voor Deeltijd. Naar mijn mening heeft Maarten Bremer als directeur van dit
onderdeel de meest turbulente en uitdagende directiefunctie binnen Avans. Zijn taak om
deeltijdonderwijs te ontvlechten uit de traditionele Avans organisatie en deze te transformeren naar
een nieuwe product-marktcombinatie in een markt waar op internationaal niveau zelfs partijen als
Coursera, Google en Microsoft (met overnames van Linkedin en Lynda.com) stappen zetten, is op zijn
zachtst gezegd een mooie uitdaging. Naast de contextuele dynamiek heeft ook de inhoudelijke situatie
mijn interesse gewekt. Het onderwerp blended learning boeit me ontzettend door de combinatie van
innovatie van het onderwijsvak en de rol van ICT hierin. De keuze voor dit onderwerp is een belangrijke
reden geweest dat ik deze fase heb mogen ervaren als praktisch relevant.
Wat goed ging in dit onderzoek is de bereidheid van mensen uit mijn netwerk binnen en buiten Avans
om mee te werken aan dit onderzoek. De interviews werden afgenomen in een drukke periode en alle
respondenten hebben uitgebreid de tijd genomen om hun medewerking te geven aan dit onderzoek.
Wat ook goed ging was de literatuurstudie; de gevonden artikelen sluiten erg goed aan bij de
probleemstelling en dit gaf een goed fundament voor het onderzoek.
Wat niet goed ging was de onderzoeksdiscipline. Daarmee bedoel ik dat ik het lastig vond om de rol
van onderzoeker vast te houden. Tijdens de interviews en het schrijven van het rapport kwam ik
telkens in de verleiding om te reageren en te denken vanuit mijn eigen mening, ervaringen en
standpunten. Vanwege mijn affiniteit met het onderwerp, in combinatie met mijn relatief extraverte
karakter, voelde de rol van objectieve onderzoeker totaal onnatuurlijk. Bij het terugluisteren van de
interviews constateerde ik dat ik op sommige momenten zinnen afmaak en suggestieve vragen stel.
Een volgende keer zou ik mezelf veel minder laten gaan in zo’n gesprek en me nog bewuster
vasthouden aan mijn rol van objectieve onderzoeker.
Deze thesisfase begin en eindig je alleen, maar gedurende het traject is de samenwerking en de hulp
van anderen de kritieke succesfactor die maakt dat je de reis kunt volbrengen en bij de juiste stations
stopt om te rusten. Ook helpen zij je om af en toe afstand te nemen, om je heen te kijken en te
genieten van de reis. Deze mensen wil ik dan ook graag bedanken:
 Femke, mijn topvrouw, jij hebt me in de hectiek van ons drukke gezin de ruimte gegeven en
bleef sterk en geduldig, ook al was dit niet altijd even gemakkelijk.
 Rina, Krijn, Piet en Tineke, ook jullie ben ik veel dank verschuldigd voor al die momenten dat
Fiene en Jibbe heerlijk konden spelen bij de opa’s en oma’s zodat papa weer even wat meters
kon maken.
 Maarten, voor jouw betrokken opdrachtgeverschap, openheid en inspiratie.
 Ed, voor je humor, je verhalen, je relativeringsvermogen afgewisseld met ijzerscherpe analyses
en feedback.
 Wilfred, Chris, Ad, Wendy, Marlies, Frank en Ronald voor jullie tijd, openheid en inbreng.
 Daniel en Joost, voor het sparren en jullie scherpe blik.
Rosmalen, september 2016
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BIJLAGE 1: Boomdiagram kernbegrippen “BLENDED LEARNING” en “ADOPTIE”
Kernbegrip

Dimensie

Aspect

Deelaspect

ADOPTIE

Van wat?

Individuen

Kinderen

Deel-deelaspect

Innovatie
Blended

(zie uitwerking kernbegrip hieronder)

learning

Door wie?

Organisatie
Individuen

BLENDED LEARNING

Strategie

Purpose
Advocacy

(Graham et al. 2013)

Implementation
Definition
Policy
Structuur
Governance
Models
Scheduling
Evaluation
Support

Technical
Pedagogical
Incentives
Tabel 14: Boomdiagram kernbegrippen

Legenda= Onderwerp van onderzoek , Geen onderwerp van onderzoek
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Bijlage 3 Interviewtranscript Expert: Wilfred Rubens
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Naam:
Organisatie:
Functie:
Vragenlijst/rol:
Goedkeuring transcript per mail:

24-05-2016
12:30 – 13:45u
Breda
Wilfed Rubens, https://nl.linkedin.com/in/wrubens
Wilfredrubens.com
Adviseur
Expert
06-06-2016

Vragenlijst:
1. Wat is volgens jou de definitie van blended learning?
Antwoord: “BL is een koepelbegrip waar je allerlei vormen van leren kunt verstaan waarbij sprake is
van de combinatie van online leren op afstand en face 2 face leren. Afhankelijk van de context kan
de definitie in een bepaalde omgeving specifieker worden gemaakt. Organisaties moeten ook hun
eigen model/definitie van BL maken om er betekenis aan te geven.
2. Wat zijn volgens jou succes – en faalfactoren van institutionele adoptie van blended learning bij
een HBO instelling? Geef een verklaring met praktijkvoorbeelden.
Antwoord: “dan koppel ik dat aan 6 clusters van factoren/categorieën , zoals ik ook in mijn
blogpost (Rubens, 2016) heb aangegeven:
 Machtsverhoudingen en belangen. Een voorbeeld van zaken die spelen bij deze factor zijn
de ego’s van mensen , maar ook tegengestelde belangen tussen (staf) afdelingen. Vragen
over wie er in de lead is. Verhouding tussen CvB en academiedirectie, maar ook de
verhoudingen tussen informeel en formeel leiders. Wordt weinig over gesproken maar
speelt een belangrijke rol. Dit onderwerp is het moeilijkste te vatten en te beïnvloeden
vanuit een implementatierol.
 Leiderschap en strategie. Dit gaat over visieontwikkeling. Maar ook over wat Joseph
Kessels noemt gespreid leiderschap (Kessels, 2012). Hieronder vallen vragen als: Waartoe
doen we dit, wat willen we ermee bereiken, hoe zien we face 2 face in relatie tot online
leren? Maar ook het faciliteren van medewerkers in tijd en (experimenteer)ruimte. Hier zit
ook de sense of urgency.
 Mensen en cultuur. Heel erg belangrijk. Professionele ontwikkeling, weerstand door allerlei
redenen, en professionele ontwikkeling is daar niet altijd het antwoord op. Bijvoorbeeld
weerstand doordat een medewerker al aan een aantal projecten heeft meegewerkt , maar
geen resultaat heeft geboekt met die projecten. Voor deze mensen is het belangrijk dat er
eerst naar ze geluisterd wordt. Komt wel tegen dat er met werving en selectie op
eigenschappen van docenten gelet wordt die beter passen bij blended learning, maar dat in
de praktijk toch vaak geen doorslaggevende reden is. Feit is wel dat wijze van begeleiding
vanuit docenten bij BL anders is dan bij traditioneel onderwijs, dus vergt het wel andere
vaardigheden , zoals bijvoorbeeld ict vaardigheden. De mate waarin hier vanuit leiderschap
op gestuurd wordt is weer afhankelijk van de context en doelstelling. Bijvoorbeeld de
behoefte aan meer flexibilisering zoals dat speelt bij deeltijdonderwijs. Voorbeelden van
belangrijke succesfactoren hierbij zijn dat een project echt een “brand” wordt, herkenbaar
met een fysieke plek en digitale herkenbare smoel en uitstraling. Mijlpalen vieren, het feit
dat de leiding aanwezig is bij een kick-off of een afsluiting.
 Processen en organisatie. Dit gaat over de processen en organisatie van het onderwijs.
Voorbeelden hiervan zijn het inschrijven, het registreren, en het proces van
curriculumontwikkeling.
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Infrastructuur en systemen. Dan hebben we het over de fysieke ruimtes, klassieke ruimte
indelingen dragen niet bij aan nieuwe onderwijsvormen. Maar ook aanwezigheid en
beschikbaarheid van hardware, software en in toenemende draadloze (WIFI) netwerken.
Een tijdje heb ik geloofd dat dit nu allemaal wel geregeld zou moeten zijn, maar tot mijn
verbazing is dit nog steeds niet vanzelfsprekend.
Curriculum. Hier moet je ook aandacht aan besteden. Wijze van begeleiden, wijze van
beoordelen, leerinhouden. Het is niet dat je van een boek een PDFje kunt maken en dan
kunt zeggen dat je aan blended learning doet.

De allerbelangrijkste componenten van bovengenoemde zijn wat mij betreft leiderschap en
strategie en mensen en cultuur en. Als deze factoren goed zijn ingevuld compenseren deze
ruimschoots gebreken op andere onderdelen zoals krakkemikkige technologie. Andersom zal
een state of the art infrastructuur en middelen een gebrek aan leiderschap en motivatie van
mensen niet kunnen compenseren. In de praktijk houd ik hier rekening mee door heel
nadrukkelijk veel tijd en aandacht te steken en tal van activiteiten te ondernemen in deze
onderdelen. “
3. Onderstaande tabel bevat de aanbevelingen voor implementatie van blended learning volgens
Porter et al. (2014) verdeeld naar de structuur van het blended learning adoptie framework van
Graham (2013).

Blended learning adoptie framework (Graham et al. 2013) met aanbevelingen (Porter et al. 2014)
Thema

Aanbeveling
Doel

Strategie

Voorstanders

De instellingen moeten hun doelen van blended learning in lijn brengen met zowel de organisatie – als de
academiedoelstellingen.
Instellingen moeten voorstanders identificeren en ondersteunen op verschillende institutionele niveaus, met inbegrip van de
academie, de ( administratieve), stafafdelingen, docenten en studenten.
Instellingen moeten een uniforme definitie van BL publiceren. De definitie is concreet gemaakt door de structurele dimensies

Definitie

van BL’s te voor te schrijven, zoals de integratie van de face-to-face en online instructie. De academies moeten de
flexibiliteit behouden om inhoudelijke beslissingen over hun BL cursus te kunnen nemen.

Infrastructuur

Structuur

Instellingen moeten voorbereiden om de eerste BL initiatieven op te schalen door het verbeteren van hun servers,
bandbreedte en andere infrastructuur.

Scheduling

De instellingen moeten duidelijk hun BL aanbod duidelijk benoemen in hun opleidingscatalogi. Hierbij moet ook duidelijk
aangegeven worden hoe de vorm van onderwijs (face-to-face en online instructie) eruit ziet.

Governance

Bij de besturing van BL moet inspraak worden ingeregeld van de verschillende relevante stakeholders (organisatieniveau,
stafafdelingen, de academie en administratieve ondersteuning)

Evaluatie

De instellingen moeten evaluaties houden op basis van de standaard evaluaties van leeruitkomsten zoals ze ook in de
traditionele lessen worden gehouden.

Instellingen moeten een aantal variabelen in overweging nemen bij de keuze van de manier waarop ze professionele
Professionele
ontwikkeling aanbieden, dit zijn: 1) het potentieel van aanbieders van opleidingen, 2) de hoeveelheid adapten die training
ontwikkeling
nodig, en 3) de behoeften van de deelnemers.
Ondersteuning

De instellingen moeten de behoefte aan ondersteuning bepalen van zowel de docenten en studenten BL adapten en hier
moeten ze aan voldoen.

Stimulansen

Instellingen moeten overwegen om stimulansen voor BL adapten te geven, zoals financiële compensatie, extra tijd voor
adoptie, of het nemen van BL adoptie mee laten wegen in promotie.

Ondersteuning

a) In welke mate kun je je vinden /herken je onderstaande factoren?
Antwoord: “ik herken alle factoren, ik vind ze wel van een heel verschillend niveau. Ik zou zelf ook een
andere ordening aanbrengen die heb ik bij de vorige vraag aangegeven.
b) Verdeel 100 punten naar mate van belang over deze 10 factoren.
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Antwoord: “Ik zou een aantal categorieën geen punten willen geven, niet om dat ik die helemaal niet
belangrijk vindt , maar juist om het grote belang van een aantal andere punten aan te geven.
 Definitie is heel belangrijk 30 punten
 Doel krijgt 20 punten
 Professionele ontwikkeling krijgt 20 punten
 Ondersteuning krijgt 20 punten
 Stimulansen krijgt tenslotte 10 punten.”
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c)

Geef uitleg hoe jij hier over denkt?

Antwoord: “Zoals ik ook in mijn blogpost( 2016) hierover heb geschreven bij doel in het framework
heb ik het liever over ‘leiderschap en strategie’ . Hier bedoel ik ook leiderschap op meerdere niveaus.
Denk daarbij ook aan het pleidooi van Joseph Kessels voor ‘gespreid leiderschap’. Machtsverhoudingen
en belangen maken in feite ook deel uit van de categorie ’strategie’. Ik vind het echter belangrijk om
het daar expliciet over te hebben. Verder stel ik ook dat de zes clusters van factoren moeten leiden tot
bepaalde doelen en resultaten.
Verder zie je dat Graham (2013) onder ‘structuur’ maar beperkt stil staan bij processen & organisatie
(o.a. governance), en bij ‘curriculum’ (eigenaarschap materialen, evaluatie met kwaliteitscriteria). Ik ga
daar uitgebreider op in. Mijn ‘infrastructuur & systemen’ vallen volledig onder ‘structuur’.
Opvallend is eveneens dat ik uitgebreider stil sta bij ‘mensen & cultuur’, terwijl ze in het model
professionele ontwikkeling onder ’structuur’ laten vallen, en technische en didactische ondersteuning
onder ’support’. Ik snap niet waarom de onderzoekers deskundigheidsbevordering en ondersteuning uit
elkaar halen aangezien onderwijsprofessionals veel werkend leren. Het geven van faciliteiten valt bij mij
onder ‘leiderschap en strategie’. Daar komt bij dat communicatie, het creëren van een cultuur van
samen werken en delen en het hanteerbaar maken van weerstanden volgens mij ook cruciale factoren
van de categorie ‘mensen & cultuur’ zijn. Ik hanteer wel meer categorieën en onderscheid meer
factoren. Als de onderzoekers daar naar zouden vragen, zouden ze deze factoren wellicht ook
terugvinden in de analyses.
Graham (2013) onderscheiden in hun raamwerk drie fases bij de implementatie van blended learning:
 Bewustzijn en verkenning (nog geen institutionele strategie, beperkte ondersteuning,
individuele stafleden zijn er mee bezig).
 Adoptie, vroege implementatie (BL strategie is geadopteerd, er wordt geëxperimenteerd).
 Volwassen implementatie, groei (diep geworteld, strategie, structuur en support zijn in de
operatie geïntegreerd.
Zij hebben ook aangegeven hoe strategie, structuur en support er in die fases uitzien.
Ondanks dat ik een dergelijke fasering waardevol vind, lijkt deze driedeling mij erg grofmazig. Met
name tussen fase 2 en 3 zou wat mij betreft nog een tussenstap moeten zitten. Wellicht dat de
benadering van maturitymodellen hierbij nuttig kan zijn. Dit zou nader uitgewerkt moeten worden.
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In het model dat ik gebruik focus ik me wel meer op de organisatie, terwijl in het framework ook de rol
van de studenten een aantal keer wordt benoemd. Ik onderken dat dit een belangrijke aanvulling is. Het
kunnen “leren leren”, ik noem dat ook wel digitale studievaardigheden. Je zult je studenten hierop
moeten voorbereiden, het zal een groter beroep doen op eigenschappen als plannen en zelfsturing. Een
groep die die zelfsturing minder heeft zal sneller uitvallen. Een ander voorbeeld is dat zij ook op een
andere manier moeten leren lezen. Het lezen om verdiepend te leren kan nog steeds het beste van
papier. Maar je moet studenten ook een andere manier van lezen aanleren, namelijk het scannend of
curerend lezen. Daar zul je als instelling ook aandacht aan moeten besteden.
Heel vaak worden weerstanden als een gegeven beschouwd, dat zie ik ook in het artikel van Graham
(2013) terug. Zo zie ik dat niet, dit is juist een van de variabelen waar je aan kunt werken. Ook de
processen en het curriculum zijn onderbelicht in de aanbevelingen in het artikel van Porter et al. (2014)
Als reactie op stimulansen en het geven van tijd: Als je mensen uit de praktijk vraagt wat nu de grootste
belemmering is dan noemen ze vaak gebrek aan tijd om nieuwe dingen op te pakken. Ik vind dat wat
simpel, want daar dit ook samenhang met een bepaald beeld een bepaalde gedrevenheid in waar je
naartoe wil. Gedreven mensen hoor je ook nooit klagen over tijd, het is iets heel subjectiefs.
Succesverhalen zijn binnen elke school wel te vinden zijn, bijvoorbeeld een groep docenten bij
Hogeschool Utrecht en een voorbeeld van de Fontys post -hbo opleiding e-learning die ik zelf mede heb
opgezet en waar studenten erg tevreden over zijn. Maar ze zijn vaak bekend op
docent/academieniveau en overstijgen dit niet. Adoptie van tools socrative, student response systemen
worden snel opgepikt, sluit heel erg aan bij de manier waarop ze nu hun onderwijs inrichten. Rede
hiervan is volgens mij dat docenten hierbij niet hun onderwijsopzet opnieuw hoeven te heroverwegen.
Ik zit nu bij Zuyd Hogeschool, Wat je ziet dat snel geadopteerd wordt zijn de kennisclips, vooral bij
vakken als bedrijfseconomie.
Bii Academie voor Deeltijd zag ik bij de medewerkers meer behoefte aan structuur, MT gaf aan dat het
doel is: we willen meer flexibilisering, terwijl de meerderheid van docenten op het spoor zaten om met
blended learning de kwaliteit te verbeteren en het onderwijs aantrekkelijker maken. Dit bewijst weer
hoe belangrijk het duidelijk maken van het doel is. “
4. Zijn er nog eventuele aanvullende vraagstukken met betrekking tot institutionele adoptie van BL
relevant die nog niet besproken zijn in dit interview?
Antwoord: “De context van een organisatie heeft zoveel invloed op de invulling van de
eerdergenoemde 6 categorieën , dus wat bij de ene instelling werkt hoeft bij de andere instelling niet te
werken.”

5. Hoe zie je de toekomst over 3-5 jaar op het gebied van ICT en leren?
Antwoord: “Sommige onderdelen van onderwijs zullen volledig online plaatsvinden. Het aanbod online
zal veel groter en diverser worden dan nu het geval is. Er zal vooral veel ontwikkeling gaan
plaatsvinden op het gebied van online interactie. Synchrone applicaties, waar je op afstand van elkaar
bent maar elkaar middels technologie wel realtime kunt zien. Echter zal de fysieke
ontmoetingscomponent nooit helemaal verdwijnen, maar zal die transformeren naar vooral samen
dingen maken en verdiepend leren.
Qua technologie zal er ook het nodige veranderen, al heb ik er voor de technische studies nog niet heel
goed zicht op, hier ga ik binnenkort wel wat opleidingen voor bezoeken. Van learning analytics zie ik
ondanks de hoge verwachtingen nog weinig echt toepasbare resultaten. Zo zag ik laatst wel een
interessante voordracht van een hoogleraar in Heerlen over dit onderwerp, hij liet geweldige acties en
resultaten zien, maar deze zijn maar beperkt reproduceerbaar. Een mooi voorbeeld dat ik online las op
http://gizmodo.com/computer-science-students-fooled-by-artificially-intell-1775510179 en waar ik de
toegevoegde waarde wel van herken is dat vragen van studenten werden beantwoord door een vorm
van arificial intelligence, door een soort slim vraag en antwoord systeem.
73/82

En toch: Technologie zorgt niet voor revolutie. Er wordt heel vaak geroepen die “this will revolutionize
education”, ik geloof daar niet zo in. Disruptie zal worden veroorzaak door wetgeving, voorbeeld dat
overheid UK nieuwe aanbieders toegang gaat geven tot het hoger onderwijs met technologie dan krijg
je disruptive innovatie.En ja dat wordt uiteindelijk wel geholpen door technologie. Daarnaast zie ik in
de toekomst wel dat de waarde van diploma’s en certificaten ter discussie komt te staan, dit zie je al in
een aantal vakgebieden zoals in de creative industry of de IT . “
6. Indruk van het interview
“Een geanimeerd gesprek met een beperkt aantal vragen en uitgebreide antwoorden. De belangrijkste
factoren zijn volgens mij uitgebreid genoeg aan de orde gekomen.
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Bijlage 4: Interviewtranscript Expert: Chris Tils
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Naam:
Organisatie:

1-06-2016
14:00 – 15:30u
Breda
Chris Tils, https://nl.linkedin.com/in/christils
Fundatis (netwerkorganisatie/Ingehuurd door Avans als
programmamanager ICT en onderwijs
Functie: Directeur(Fundatis)/ Programmamanager (Avans)
Vragenlijst/rol: Expert
Goedkeuring transcript per mail: 06-06-2016
Vragenlijst:
1. Wat is volgens jou de definitie van blended learning?
Antwoord: “Voor mij is blended learning het mixen van klassiek onderwijs waarin een docent de
kennisoverdracht doet met andere vormen van kennisoverdracht en leren die ict gedreven zijn. Ik vind
het klassieke model ook eng en vind dat je alles wat studenten aanzet tot beter leren moet gebruiken
(zoals bijvoorbeeld games of quizzes).”
2. Wat zijn volgens jou succes – en faalfactoren van institutionele adoptie van blended learning bij
een HBO instelling? Verklaring met praktijkvoorbeelden.
Antwoord: “De oorzaken zitten vrij diep in het onderwijssysteem, zowel bij studenten als docenten zit er
een diepgeworteld verwachtingspatroon en normen van hoe het hoort te gaan in het onderwijs.
Daarmee bedoel ik: Zowel een docent als student zijn al heel lang geconditioneerd in een patroon. Dat
patroon zegt dat een docent de kennis heeft, en die overdraagt aan de student. Zowel docenten als
studenten verwachten dat van het onderwijs. Kennis overdragen met behulp van ICT middelen past niet
in dit verwachtingspatroon. Deze conditionering is een belangrijke faalfactor. Een voorbeeld hiervan is
een ervaring op een school waarin ik vanuit mijn MR rol een vraag stelde over digitalisering van
onderwijs, en dat er een docent met het gif van een slang reageerde dat “digitaal niet altijd beter is”. Je
stuit hier op weerstand omdat het over de rol van de docent, dit werd bevestigd in interviews die Chris
met bestuurders van hoger onderwijsinstellingen heeft gehouden.
3. Onderstaande tabel bevat de aanbevelingen voor implementatie van blended learning volgens
Porter et al. (2014) verdeeld naar de structuur van het blended learning adoptie framework van
Graham (2013).
d) In welke mate kun je je vinden /herken je onderstaande factoren? (zie onderstaande tabel)
e) Verdeel 100 punten naar mate van belang over deze 10 factoren. (zie onderstaande tabel)
f) Geef uitleg hoe jij hier over denkt? (zie onderstaande tabel)
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Blended learning adoptie framework (Graham et al. 2013) met aanbevelingen (Porter et al. 2014)
Thema

Aanbeveling

Doel

Strategie

Weging Reactie respondent

De instellingen moeten hun doelen van blended learning
in lijn brengen met zowel de organisatie – als de
academiedoelstellingen.

Instellingen moeten voorstanders identificeren en
ondersteunen op verschillende institutionele niveaus, met
Voorstanders
inbegrip van de academie, de ( administratieve),
stafafdelingen, docenten en studenten.

12%

5%

Instellingen moeten een uniforme definitie van BL
publiceren. De definitie is concreet gemaakt door de
structurele dimensies van BL’s te voor te schrijven, zoals
Definitie

de integratie van de face-to-face en online instructie. De

Dit herken ik. Heel belangrijk om vast te stellen wat je de
organisatie wil bereiken met blended learning.Dit is sterk
contextafhankelijk. Dat kan zijn flexibilisering (voorbeeld bij
Academie voor Deeltijd ) of betere leerprestaties, of besparing
van contacttijd.
Dit herken ik. Hangt in mijn optiek samen met de factor
ondersteuning.

De mate waarin een definitie wordt vastgesteld is naar mening
van Chris niet zo relevant als succes- of faalfactor. Vooral de
doelbepaling zoals hiervoor besproken is heel relevant.
0%

academies moeten de flexibiliteit behouden om
inhoudelijke beslissingen over hun BL cursus te kunnen
nemen.
Instellingen moeten voorbereiden om de eerste BL
Infrastructuur initiatieven op te schalen door het verbeteren van hun
servers, bandbreedte en andere infrastructuur.

Scheduling

De instellingen moeten duidelijk hun BL aanbod duidelijk
benoemen in hun opleidingscatalogi. Hierbij moet ook
duidelijk aangegeven worden hoe de vorm van onderwijs
(face-to-face en online instructie) eruit ziet.

Governance

Bij de besturing van BL moet inspraak worden ingeregeld
van de verschillende relevante stakeholders
(organisatieniveau, stafafdelingen, de academie en
administratieve ondersteuning)

18%

Evaluatie

De instellingen moeten evaluaties houden op basis van de
standaard evaluaties van leeruitkomsten zoals ze ook in
de traditionele lessen worden gehouden.

0%

Structuur

Ondersteu
ning

12%

18%

Instellingen moeten een aantal variabelen in overweging
nemen bij de keuze van de manier waarop ze
Professionele professionele ontwikkeling aanbieden, dit zijn: 1) het
ontwikkeling potentieel van aanbieders van opleidingen, 2) de
hoeveelheid adapten die training nodig, en 3) de
behoeften van de deelnemers.

12%

De instellingen moeten de behoefte aan ondersteuning
Ondersteuning bepalen van zowel de docenten en studenten BL adapten
en hier moeten ze aan voldoen.

11%

Stimulansen

Instellingen moeten overwegen om stimulansen voor BL
adapten te geven, zoals financiële compensatie, extra tijd
voor adoptie, of het nemen van BL adoptie mee laten
wegen in promotie.

12%

Dit herken ik. Opvallend genoeg is dit niet altijd even goed
geregeld bij Hogescholen, terwijl dit uiteraard een belangrijke
factor is.
Dit herken ik. Het duidelijk maken van de leerdoelen en de
manier waarop de inzet van ICT hieraan bij zal dragen zie ik als
een succesfactor.
Dit herken ik. Cruciaal voor adoptie dat naast docenten ook
andere relevante stakeholders inspraak hebben.

Dit herken ik. Al is dit in mijn optiek in beperkte mate relevant
voor de adoptie van blended learning.
Dit herken ik. Een sterk voorbeeld dat ik hierbij tegenkwam is
het voorbeeld van Saxion Hogescholen dat 6 instructional
designers aannam om een actieve bijdrage te leveren aan het
herontwerpen van het onderwijs.

Dit herken ik. Hangt samen met de factor Voorstanders.
met behulp van ICT.
Dit herken ik. Vooral het belonen van het rolmodel is hier een
succesfactor in mijn optiek.

4. Zijn er nog eventuele aanvullende vraagstukken met betrekking tot institutionele adoptie van BL
relevant die nog niet besproken zijn in dit interview? Zo ja, gelieve te delen.
Antwoord: “Ja, de druk van buiten zal een grote rol kunnen gaan spelen. Bijvoorbeeld de behoefte aan
meer flexibilisering vanuit het deeltijd onderwijs (2014, Rinnooy Kan) of de aanpassing van de wet om
andere spelers toe te laten tot het hoger onderwijs zoals in het Verenigd Koninkrijk. Dit soort
aanleidingen vergroten de “sense of urgency: en zullen het veranderproces versnellen.” Meer in het
algemeen zie ik dat externe druk niet terugkomt in de geïdentificeerde succes- en faalfactoren, terwijl
externe druk wel een belangrijke factor is in mijn ogen.
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5. Hoe zie je de toekomst over 3-5 jaar op het gebied van ICT en leren?
Antwoord: “Op dit onderdeel verwacht ik geen grote veranderingen, zoals ik al eerder aan heb gegeven
gaan de veranderingen in het onderwijs heel geleidelijk. In het onderwijs zie je een langzame
verschuiving van massawerk , via massa maatwerk naar customization, oftewel persoonlijk en flexibel
onderwijs. Hier zal blended learning een belangrijke facilitator in gaan worden.
De kinderen die over 5 jaar naar de Hogeschool gaan zijn nu ongeveer 12 of 13 jaar oud, zij hebben
over het algemeen nog een vrij standaard basisschooltijd genoten. Wanneer het gros van de kinderen
op de bassischool wordt gewend raken aan een andere vorm van leren met behulp van ICT zal dit zijn
effect hebben op de hogescholen. Er zal dan een grote druk vanuit studenten , een zgn. “tipping point”
ontstaan op de hogeschool/docenten om de lessen anders aan te bieden. “
6. Indruk van het interview
Antwoord: “Prima gesprek. Wel vind ik dat er ook gekeken moet worden naar externe factoren die
invloed hebben op institutionele adoptie van blended learning.”
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Bijlage 5: Interviewprotocol stakeholders Academie voor Deeltijd
Onderstaande het interviewprotocol zoals dit is toegepast bij de stakeholders vanuit de Academie voor
Deeltijd.

Interviewprotocol
“Succes – en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning bij de Academie voor
Deeltijd”
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Naam:
Organisatie: de Academie voor Deeltijd
Functie:
Vragenlijst/rol: de Academie voor Deeltijd

Onderstaand de matrix met daarin de fases en categorieën van het meest gebruikte
framework op het gebied van blended learning: het blended learning adoption Framework
(Graham et al., 2013)
a. In welke fases van onderstaand model bevindt de Academie voor Deeltijd zich
volgens u? Onder de matrix vindt je een tabel waarin je per onderdeel de fase
kunt aangeven die je het best vindt passen bij de fase waarin de Academie voor
Deeltijd zich in de HUIDIGE SITUATIE bevindt.
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Blended learning adoptie framework (Graham et al. 2013)
Welke categorie pas het best bij de huidige situatie van de Academie voor Deeltijd
?

Thema

(1,2,3 + toelichting)
Voorstanders (1,2,3 + toelichting)
Strategie
Implementatie (1,2,3 + toelichting)
Definitie
(1,2,3 + toelichting)
Beleid
(1,2,3 + toelichting)
Governance (1,2,3 + toelichting)
Model
(1,2,3 + toelichting)
Structuur
Scheduling (1,2,3 + toelichting)
Evaluatie
(1,2,3 + toelichting)
Technisch
(1,2,3 + toelichting)
Ondersteuning Onderwijskundig (1,2,3 + toelichting)
Stimulansen (1,2,3 + toelichting)
Doel

ALGEMEEN
b. Wat versta jij onder blended learning (BL)?
c. Wat is het belangrijkste doel voor de adoptie van BL in uw instelling? (betere
leerresultaten, meer flexibiliteit voor studenten / docenten, lagere kosten, etc.)
d. In welke mate is blended learning relevant voor het bestaansrecht van de
Academie voor Deeltijd?
e. Welke problemen en uitdagingen ben je tegen gekomen in een poging om BL te
implementeren in uw instelling?
 STRATEGIE
a. Vision / Plan
i.Wie leidt de BL initiatieven bij uw instelling?
b. Implementation Strategy
i.Heeft u een implementatiestrategie voor BL? Zo ja, wat houdt het in? Is
de BL benadering aangepast aan de cultuur van de instelling? Hoe?
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 STRUCTUUR
a. Institutionele beleidsstructuur
i.Modellen - Heeft de instelling een specifiek model of architectuur tbv BL
gebruikt? Zo ja, toelichten.
ii.Recruitment – Hoe worden docenten benaderd om BL courses te
ontwikkelen/geven?
iii.Catalogus - Kunnen de studenten zien of een cursus BL wordt
aangeboden in de catalogus? Zo ja, hoe ziet het eruit voor hen? In welke
mate is dit anders dan de traditionele omgeving?
incentive Structuur
iv.Faculteit incentives - Heeft u prikkels om docenten die BL
implementeren te bieden? Zo ja, wat zijn ze (bijv. financiering, uitrusting,
onderwijsbelasting)?
Fysisch / Technologische Infrastructuur
v.Welke extra technische infrastructuur, indien aanwezig, was nodig om de
BL leerinitiatief te ondersteunen? (Bibliotheken, academische diensten,)
 ONDERSTEUNING
a. Faculteit Professional Development
i.Welke technologische en pedagogische ondersteuning is beschikbaar
voor professoren die hebben besloten om les te geven in een BL
formaat?
b. Student Support
i.Welke ondersteuning is nodig voor studenten in de BL cursussen?
Welke hulp is beschikbaar voor studenten in de BL cursussen?
c. EXPERTS:
i.Externe druk (Markt/Overheid).
ii.

Machtsverhoudingen en belangen. Snijden in eigen vlees van docenten?
Staf vs Directie vs Uitvoering.

iii.

Faalfactor: conditionering, wellicht verandering als nieuwe generatie
gaat studeren.

 Afsluitende vraag
a. Zijn er nog eventuele aanvullende vraagstukken met betrekking tot
institutionele adoptie van BL relevant die nog niet besproken zijn in dit
interview? Zo ja, gelieve te delen.


Wat was je indruk van het interview?
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