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1.) VARIATIES
IN LEEROMGEVINGEN
De volgende types van leeromgevingen zijn te onderscheiden. Leeromgevingen gebaseerd op:
1. Afstemming (weinig integratief) - studenten bewegen heen en weer tussen de contexten van school en
beroepspraktijk
2. Incorporatie (meer integratief) - een deel van de schoolse context wordt opgenomen in de beroepspraktijk of
andersom
3. Hybridisering (volledig integratief) - delen van de school- en beroepspraktijkcontext komen samen, zodat er
een nieuwe praktijk ontstaat met kenmerken uit zowel de beroepspraktijk als de school

Bij leeromgevingen gebaseerd op incorporatie (2) en hybridisering (3) zijn de contexten van school en de
beroepspraktijk sterker met elkaar verweven en wordt er intensiever samengewerkt tussen beide werelden. Deze
leeromgevingen zijn integratiever van aard dan leeromgevingen gebaseerd op afstemming (1).

2.)ONTWIKKELINSTRUMENT
MBORIJNLAND
Wat wordt bij mboRijnland verstaan onder hybride
leeromgevingen?
Het ontwikkelinstrument geeft inzicht in de variaties
in leeromgevingen op het grensvlak van school en
de beroepspraktijk en de belangrijkste aspecten van
hybride leeromgevingen.

Het ontwikkelinstrument is gebaseerd op theorie en
ingekleurd en op maat gemaakt voor mboRijnland in
dialoog met directies, teamleiders, ontwerpers en
docenten van hybride leeromgevingen.

Er is een uitvraag gedaan bij directies met de vraag een leeromgeving te kiezen
die wordt ontwikkeld op de grens tussen school en de buitenwereld. Hieruit zijn
voor 2019/2020 22 leeromgevingen gekomen om in kaart te brengen
Per aspect uit het ontwikkelmodel is door betrokkenen
(docenten/ontwikkelaars/ontwerpers) van de leeromgeving een afweging
gemaakt
De afweging is een eigen inschatting --> het gaat om de perceptie van
betrokkenen
Alle keuzes in integrativiteit zijn per aspect grafisch weergegeven in een plot
Per plot is een membercheck gedaan bij betrokkenen

3.) HOE
HEBBEN WE
DEZE LEEROMGEVINGEN
IN KAART
GEBRACHT?

Per leeromgeving is een overkoepelende beschrijving gemaakt en een uitspraak
gedaan over de integrativiteit van de leeromgeving
Elke beschrijving van de verschillende leeromgevingen is aangevuld met feitelijke
informatie, zoals het aantal studenten en betrokken partners uit het werkveld

4.) VOORBEELD
PLOT
Per aspect hebben de betrokkenen
bij de leeromgeving een keuze
gemaakt in de integrativiteit van de
leeromgeving: afstemming,
incorporatie of hybridisering. Per
keuze is een onderbouwing
gegeven.

5.)VOORBEELD
BESCHRIJVING
Per leeromgeving is een
overkoepelende beschrijving van
integrativiteit
van de contexten van school en de
beroepspraktijk gegeven.

*ALA staat voor 'authentieke leeractiviteit'

INZICHTEN VANUIT EEN JAAR ONDERZOEK

Het merendeel van deze
leeromgevingen (14 van
de 22 leeromgevingen)
bestaat uit BOLopleidingen (beroeps
opleidende leerweg) en
omvat studenten van één
niveau (13 van de 22) en
één crebotraject (14 van
de 22)

9 van de 22
leeromgevingen kennen
langdurigere
samenwerkingen met het
werkveld, deze
leeromgevingen zijn
gestart in cohort 2016,
2017 of 2018
Het merendeel van de leeromgevingen werkt

3 van de 22 leeromgevingen werken met

intensief samen met één partner (9 van de

meer dan vijf partners samen in de

22), gevolgd door twee partners (5 van de

leeromgeving

22)

VARIATIES IN
LEEROMGEVINGEN
2 leeromgevingen overwegend
gebaseerd op afstemming

9 leeromgevingen overwegend
gebaseerd op incorporatie

11 leeromgevingen overwegend
gebaseerd op hybridisering

VOORLOPIGE CONCLUSIES

HOE NU VERDER?
Inzichten vanuit het onderzoek helpen betrokkenen en opleidingsteams stil te staan bij de afwegingen die
worden gemaakt in de vormgeving van leeromgevingen. De inzichten worden gebruikt om met elkaar in
gesprek te gaan en een gemeenschappelijke (ontwerp)taal te ontwikkelen. We verwachten dat de inzichten
eveneens kunnen gaan bijdragen aan het voeren van meer strategische gesprekken met onze bedrijfs- en
instellingspartners in onze regio. Zo proberen we gezamenlijk de kwaliteit van ons hybride onderwijs te
optimaliseren.

In het schooljaar 2020/2021

blijven we de 22 leeromgevingen volgen en vullen die aan met nieuwe

leeromgevingen. Daarnaast zoomen we verder in op de rollen binnen de leeromgevingen die worden
ontwikkeld in de richting van hybride leeromgevingen en gaan we op zoek naar bevorderende en
belemmerende factoren in het vormgeven en uitvoeren van leeromgevingen op de grens tussen school en
buitenwereld.
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