
Blend je onderwijs – Ontwerpcanvas

Storyboard van de studentgerichte leerreis

Ontwerp op basis van je voorbereiding de leerreis van jouw studenten. Maak hierbij keuzes over de 
verschillende locaties van leren en het tijdvak waarin je gaat ontwerpen. In de blokjes hiernaast wordt 
dit verder toegelicht. Maak gebruik van het voorbereidingswerkblad en print deze. Op de andere zijde 
van deze poster zijn de locaties van leren reeds ingevuld op basis van een driedeling.

TOETSING:
Geef met de zilveren en gouden ster aan wanneer er getoetst wordt, en 
wat er met het resultaat wordt gedaan. Is het voor het evalueren
van het leerproces, of voor het beoordelen van het resultaat, of allebei?
Je kan hiervoor het best kleurenstickers gebruiken.

Locaties van leren
Je kan de locaties van leren aanpassen naar je eigen behoefte. Enkele voorbeelden zijn:

1. Online 1. Synchroon 1. Offline thuis 1. Op afstand
2. Fysiek 2. Asynchroon 2. Online thuis 2. Op locatie

3. Online op school 3. Op stage
4. Offline op school

Kies de locatie-indeling die voor jou het beste werkt en past bij jouw context en doel-
groep. Verdeel het lege canvas hieronder op basis van jouw keuze door lijnen te trekken 
van links naar rechts. Schrijf aan de linkerzijde welke locatie voor dat vlak geldt.

Tijd van leren
Geef aan de bovenzijde aan voor welk 
tijdvak je gaat ontwerpen door kolommen 
of blokjes te tekenen. Voorbeelden zijn:

• Per week: “Week 1” en “Week 2”
• Per fase: “Voor”, “Tijdens” en “Na”
• Per dag: “Maandag”, “Dinsdag”
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INTERACTIES
Geef met de kleuren van post-its aan 
welke vorm van interactie centraal 
staat bij de betreffende leeractiviteit.
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Blend je onderwijs – Ontwerpcanvas vooringevuld

Storyboard van de studentgerichte leerreis

Ontwerp op basis van je voorbereiding de leerreis van jouw studenten op het onderstaande canvas. Op dit canvas zijn 
reeds drie locaties van leren voor  ingevuld. Wil je echter zelf locaties bepalen, gebruik dan de achterkant van deze poster.

TOETSING:
Geef met de zilveren en gouden ster aan wanneer er getoetst wordt, en 
wat er met het resultaat wordt gedaan. Is het voor het evalueren
van het leerproces, of voor het beoordelen van het resultaat, of allebei?
Je kan hiervoor het best kleurenstickers gebruiken.

INTERACTIES
Geef met de kleuren van post-its aan 
welke vorm van interactie centraal 
staat bij de betreffende leeractiviteit.
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