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• Uit een meta-analyse blijkt dat niet alle vormen van blended leren 
even effectief zijn. Een gedeeld kenmerk van effectieve vormen is 
dat ze quizzen, zelftesten of online toetsen bevatten.

• Quizzen, zelftesten en online toetsen ondersteunen het zelfstandig 
leren. Ze dwingen af dat leerlingen oefenen met het ophalen van 
informatie, bevorderen dat leerlingen hun leerwerk beter spreiden 
en geven leerlingen én leraren inzicht in de onderdelen van de stof 
waar nog meer aandacht aan besteed kan worden.

• Er is geen relatie gevonden tussen effectief blended leren en 
keuzevrijheid van leerlingen wat betreft onderwijsvorm,  
schoolniveau, type vak, duur van het onderwijs of vorm van  
communicatie. 

Uit onderzoek weten we:

Blended leren combineert  
contactonderwijs met online 
leren. Blended leren verenigt in 
het ideale geval het beste van 
twee onderwijswerelden: enerzijds 
het live contact met medeleerlin-
gen en een leraar bij wie je met  
al je vragen terecht kunt; ander-
zijds het gebruik van online 
lesmateriaal, dat leerlingen 
binnen of buiten schooltijd 
moeten bestuderen. 

Blended lerenDe effectiviteit van blended leren wisselt sterk. Uit een 
analyse blijkt dat effectieve vormen van blended leren 
samenhangen met het regelmatig laten maken van online 
toetsen, zelftesten en quizzen.

   

In dit onderzoek worden toetsen 
formatief ingezet: als onder-
steuning van het leren, en niet als 
beoordeling van het leren.

Tip

Weten wat werkt-kaart #25 gaat 
over leraren die hun les op video 
opnemen in plaats van live te 
geven. Leerlingen bekijken de les 
in de klas op video en kunnen 
hem later thuis nog een keer 
nakijken.

Verwijzing



Bron: Spanjers, I., Könings, K., Leppink, J. & Merriënboer , J. van. (2014). Blended leren effectiever met regelmatig online 

toetsen. Weten wat werkt en waarom 2014:4

Foto: Reyer Boxem / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/4w/4w_magazine_2014-4.pdf
https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-school/weten-wat-werkt-kaarten/
mailto:support@kennisnet.nl

