
FLIPPED	CLASSROOM	=	FLIPPED	LEARNING	
	
Wat	is	Flipped	Classroom?	
Vooruitgang	in	de	technologie	heeft	ertoe	geleid	dat	het	kerndoel	van	“flipped	classroom”	-	
leerlingen	/	cursisten	op	een	onderwerp	thuis	inleiden	voordat	ze	in	de	klas	toepassen	wat	
ze	geleerd	hebben-	gemakkelijker	is	gemaakt.	
In	feite	leren	ze	thuis	door	middel	van	online	lesmateriaal	en	ontwikkelen	hun	kennis	in	de	
klas.	
Het	kennis	onderdeel	van	het	leerproces	wordt	uit	de	klas	genomen	en	op	voorhand	
afgeleverd.	Daardoor	is	er	meer	tijd	voor	de	leraar	om	zich	te	concentreren	op	het	opvoeren	
van	het	leren	in	de	klas	tot	een	hogere	orde	denken.	
Technologie	speelt	een	belangrijke	rol	in	het	opleveren	van	het	kennisonderdeel	en	thuis		
toegang	geven	tot	de	inhoud	van	een	les	of	cursus	aan	de	lerenden.	
Het	is	niet	alleen	een	kwestie	van	een	video	bekijken	of	naar	een	website	over	een	bepaald	
onderwerp	te	kijken.	De	docent	/	trainer	verwacht	dat	de	studenten	aan	de	slag	gaan	met	de	
kennis	die	ze	zien	en	lezen	door	middel	van	een	taak	opgesteld	door	de	docent.	Hij	kan	hen	
uit	te	nodigen	om	deel	te	nemen	aan	voorbereidende	werkzaamheden.	
Ze	kunnen	dan	online	reageren	of	bij	de	aanvang	van	de	les	/	cursus	door	de	docent	/	
trainer.		
Deze	taken	testen		het	eerste	inzicht	en	stellen	de	leraar	in	staat	om	te	kijken	naar	de	
antwoorden,	te	reageren	op	wat	ze	vinden	en	de	les	dienovereenkomstig	aan	te	passen.	
We	hebben	het	over	de	beoordeling	van	het	leren	voordat	je	zelfs	in	de	les	hebt	gekregen.	
Het	betekent	dat	leraren	zich	beter	kunnen	richten	op	de	studenten,	misvattingen	
aanpakken	en	uitbreiding	geven	aan	diegenen	die	het	nodig	hebben.	Dit	zorgt	ervoor	dat	de	
differentiatie	vloeiender	en	nauwkeuriger	verloopt.	
Wikipedia	geeft	deze	beschrijving	van	“flipping	learning”:	
Flipped classroom is een vorm van blended learning, waarbij studenten nieuwe leerstof 
aangeboden krijgen door te kijken naar online video's. Dit doen ze meestal thuis. Dus wat 
voorheen huiswerk was, gebeurt nu in de klas met de leerkrachten terwijl de instructie juist 
thuis gebeurt. 

	



Er	zijn	vier	grote	onderdelen	in	de	“flipping”	methodologie.	
•	Het	leerdoel	en	van	de	cursus	/	les	moet	worden	gedeeld	met	de	
studenten	om	een	groter	/	beter	begrip	te	verzekeren	
•	Online	bronnen	worden	gedeeld	om	als	huiswerk	gezien	en	begrepen	te	
worden		
•	In	de	les:	groepswerk,	focus	op	inhoud,	begrip,	moeilijkheden,	project.	
Terugkoppeling	door	peer	en	docent	
•	Evaluatie	van	het	leerproces	door	iedereen		

Waarom	Flipping	classroom?	
	
Flipping	learning	biedt	docenten	mogelijkheid	om	in	de	klas	met	meer	tijd	te	hebben	om	te	
werken	met	individuele	studenten.	Het	geeft	studenten	de	mogelijkheid	om		de	leerinhoud	
in	hun	eigen	tempo	te	beheersen.	
De	lestijd	wordt	gebruikt	voor	diepere	betrokkenheid	bij	de	inhoud,	terwijl	de	instructeur	
begeleiding	voorziet	door	middel	van:	

• Samenwerkingsprojecten	
• Problem-solving	individueel	en	in	groep	op	te	lossen	
• 	Peer-gebaseerde	leeractiviteiten	

	
De	methodologie	inspireert	leraren	om	hun	onderricht		te	herdenken	en	erover	te	
reflecteren.	Docenten	ervaren	de	studenten	als	meer	gemotiveerd,	meer	verantwoordelijk	
voor	hun	leren	en	met	een	meer	comfortabel	gevoel		om	vragen	te	stellen.	
Instructeurs	voelen	dat	ze	in	staat	zijn	om	deel	te	nemen	aan	meer	student-docent	
interacties.	Ze	vinden	dat	ze	een	aanzienlijk	lagere	hoeveelheid	tijd	doorbrengen	met	de	



voorbereiding	van	hun	lessen.	(Lage,	Plat	en	Treglia,	2000).	
Studenten	leren	voor	en	door	zichzelf,	wat	resulteert	in	een	hogere	betrokkenheid	van	de	
student.	
Er	is	meer	interactie	en	face	to	face	tijd.”flipped”	leren	verbetert	de	kwaliteit	van	de	peer	
learning	en	de	interactie	tussen	studenten.	
De	studenten	ervaren	het	huiswerk	als	meer	doelgericht.	Ze	weten	dat	ze	het	nodig	hebben	
om	het	werk	voorafgaand	aan	de	les	te	doen,	anders	ondervinden	ze	een	nadeel.	
Voorkennis	motiveert	de	studenten	voor	de	leerresultaten.	De	leraren	kunnen	er	eerder	
misvattingen	mee	opsporen	en	zorgen	voor	een	meer	efficiënte	en	effectieve	feedback.	
Onderzoek	bevestigt	de	vele	voordelen	voor	het	leren	van	de	student:	Flipped	classroom	
verbetert	inzicht	van	de	studenten	in	het	curriculum	als	gevolg	van	
•	een	toename	van	de	beschikbare	project	tijd	(Zappe	et	al.2009)	
•	de	mogelijkheid	voor	docenten	om	leerlingen	in	probleemoplossende	activiteiten	(Toto	&	
Nguyen,	2009)	te	betrekken	
•	de	mogelijkheid	om	lesmateriaal	te	beoordelen		en	te	herzien(Foerttsch	et	al.	2002)	
Uit	onderzoek	blijkt	ook	dat	de	‘omgedraaide’	les		ervoor	zorgt	dat	het	leren	van	studenten	
gepersonaliseerd	wordt.	Het	geeft	studenten	de	mogelijkheid	om	methoden	te	kiezen	die	
het	beste	bij	hun	favoriete	leerstijl	aansluiten.	
	

	



	
	
Welke	inhoud	past	bij	de	Flipped	klas	aanpak?	

	
Inhoud	
•	die	meer	diepgaande	dekking	nodig	heeft,	meer	herhalingen	om	te	worden	begrepen	
•	die	in	het	verleden	meer	differentiatie	eiste	
•	die	een	meer	authentieke	of	projectaanpak	vereist	
De	instructeur	moet	het	leerproces	plannen	en	om	zijn	/	haar	verwachtingen	met	de	
studenten	te	delen.	
Hij	/	zij	moet		de	aspecten	in	het	leerplan	herkennen	die	zwaar	zijn	en	die	er	voordeel	bij	
kunnen	hebben	vooraf	aangeleverd	te	worden.	
De	voorbereidingstijd	verhoogt,	maar	de	bronnen	zijn	herbruikbaar,	zeker	bij	het	opnemen	
van	eigen	video's.	Soms	zullen	leraren	ondersteuning	nodig	hebben	om	video's	van	audio	/	
dia's	en	podcasts	te	maken.	



‘Omgedraaide’	les	vraagt	om	een	andere	benadering	bij	de	voorbereiding	van	een	cursus	/	
les:

	
•	Gebruik	verschillende	bronnen,	zoals	video	en	bronnen	van	andere	collega's	of	specialisten	
•	Neem	uw	eigen	video	of	audio	/	dia's	en	podcasts	op	
•	Vraag	de	leerlingen	om	bronnen	te	vinden	
•	Laat	studenten	online	bronnen	maken	voor	de	andere	klassen	of	groepen	
•	Neem	uw	lessen,	zodat	ze	opnieuw	te	gebruiken	zijn,	maar	
•	Gebruik	een	andere	timing:	max	6	minuten	per	leerdoel	

	
•	Voordelen	van	Flipped	Classroom	voor	leerlingen	met	leermoeilijkheden:	
	
•	Mogelijkheid	om		het	materiaal	te	herzien	zo	vaak	als	nodig	is	(online	content)		
Geheugen	en	begrip	nemen	toe.	Herhaling	in	een	veilige	omgeving	(niet	in	groep)	
•	Transcripties	kunnen	toegevoegd	worden	aan	de	diversiteit	van	inhoud	(audio,	video,	
tekst)	en	zo	verschillende	typen	studenten	ondersteunen	met	hun	eigen	leerstijl. 
	
	
	
	



Wat	is	er	nodig	voor	Flipped	Classroom?	
	
Het	is	essentieel	dat	de	toegang	tot	de	benodigde	apparaat	(computer,	laptop,	
tablet)	beschikbaar	thuis	is	met	een	snelle	internetverbinding.	
Docenten	en	studenten	hebben	behoefte	aan	een	online	ruimte	waar	ze	
kunnen	communiceren:	een	online	platform.	
De	trainers	moeten	in	staat	zijn	om	taken	op	te	geven.	
Studenten	moeten	toegang	krijgen	tot	die	taken,	hun	werk	kunnen		opladen	of	
op	een	bepaalde	manier	reageren.	
Leraren	moeten	die	reacties	kunnen	zien	en	online	kunnen	communiceren	met	
de	studenten.	
Er	zijn	verschillende	mogelijkheden	voor	e-learning	platforms	zoals	Moodle	en	
Blackboard,	Google	Docs,	Office	365,		en	misschien	een	blog.	
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Monitoring en evaluatie 

 
Hoe weet je dat de studenten daadwerkelijk toegang kregen tot de leermiddelen? 
 
Klassieke benadering: 
• Zorg voor een quiz of een aantal vragen die ze nodig hebben om te beantwoorden, 
en waarvoor reflectie nodig is (intro van klasgesprek) 
• Zorg ervoor dat u de resultaten hebt voor het lesmoment	
Klas/lestijd kan beter gebruikt worden voor :  

• Het creëren van een beter begrip van het onderwerp (meer tijd om specifieke 
vragen te beantwoorden - in groep of individueel) 
• Actief leren in de klas (vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven) 
• Opties voor het plannen/ tonen van projecten in de klas 
• Situering van die concepten die tot verwarring leiden 
• Of gewoon: oefeningen in class => onmiddellijke feedback 

Wanneer uw eerste poging niet de verwachte impact lijkt te hebben, moet je trachten 
uit te vinden waarom. Is het de online toegang thuis? Heb je genoeg tijd gegeven 
aan de studenten om voor de les te reageren? 
Een mini-flip kan hen te vragen om iets snel en eenvoudig voor de volgende dag te 
doen, zoals een poll. 
Maar iets opgeven aan het einde van een week en daarbij een aantal dagen 
toestaan om de taak voor de les te voltooien zal in het algemeen beter werken. 
 
 
 
Bronnen en Materialen  
	



	
	

• Open onderwijs middelen van andere onderwijsinstellingen of scholen 
• publiekelijk beschikbare middelen via het web 
• Zelf opgenomen bronnen: uw eigen stijl van lesgeven en expertise 
• Alle online content die uw stempel of goedkeuring (kwaliteit) passeert 

• Wikimedia en wikipedia  
• Google scholar (onderzoek papers & boeken) 
• National Geographic vrije documentaires 
• YouTube: films over allerlei onderwerpen (en van allerlei kwaliteit)) 

	



• Voeg	materiaal	toe	van	MOOC	s	(Massive	Open	Online	Courses)	
	
Sommige MOOCs bieden alleen audiovisueel materiaal voor een beperkte tijd, 
anderen houden het open voor wie ingeschreven zijn voor die bepaalde cursus. 
-www.coursera.com, www.FutureLearn.com, Iversity.org, canvas.net, udacity.com, 
https://www.edx.org/ 
-https: //eliademy.com–https://eliademy.com  
	  
 
Flipped	World	Classroom	for	language	teaching:	
Neem	contact	op	met	een	leerkracht	van	een	ander	land	waar	de	leerlingen	
ofwel	de	taal	die	u	geeft	spreken		ofwel	de	taal	leren	die	je	spreekt	spreken.	
Verbind	uw	leerlingen	met	beide	van	deze	twee	mogelijke	kansen	voor	het	
beoefenen	van	taaluitwisseling	door	het	webinar	sessies	(Google	Hangout)	en	/	
of	Skype	bijeenkomsten.	
Geef	je	leerlingen	aangepaste	taken	op	om	samen	te	werken	met	de	studenten	
van	het	andere	land	en	werk	samen	met	uw	collega’s		om	ook	hetzelfde		te	
doen	met	zijn	studenten.	
De	samenwerking	kan	gemakkelijk	verder	gaan	door	andere	lessen	/	cursussen	
zoals	bijvoorbeeld	geschiedenis	en	aardrijkskunde	erbij	te	betrekken.	

	
	
 



Bronnen 
 
•Engelse bronnen  
–OER commons (inlog for free, but email needed for activation)  
https://www.oercommons.org/browse/  
–The code academy (coding & web) http://www.codecademy.com/  
–Ted Ed http://ed.ted.com/ (inlog via facebook login or other)  
–Khan Academy https://www.khanacademy.org/ (inlog via FB or gmail)  
–TeacherTube http://www.teachertube.com/collections/  
–MOOCs (Massive Open Online Course) materiaal: www.coursera.com, 
www.FutureLearn.com , Iversity.org , canvas.net , udacity.com, https://www.edx.org/  
–https://eliademy.com  
 
•Nederlandse sources  
-Klascement.be (Vlaams / Nederlandse site) http://www.klascement.be/ 
-Teacherlinks (Nederlands) http://www.lerarenlinks.be/index.php?pid=21 
-Kennisnet (Nederlands) alle soorten materiaal - curriculum & non-curriculum => 
wikiwijsleren (http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl/) 
Flipped classroom links 
	
Informatie  
 
•https://www1.plymouth.ac.uk/ouruniversity/teachlearn/guidanceresources/Document
s/7%20Steps%20to%20a%20Flipped%20Classroom.pdf  
•Eng rapport met voorbeelden: 
http://fln.schoolwires.net/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/41/Extension%20
of%20FLipped%20Learning%20LIt%20Review%20June%202014.pdf  
•http://flippedlearning.org/site/default.aspx?PageID=1  
•http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7081.pdf  
•Research: http://fln.schoolwires.net/domain/41  
Voorbeelden van lesplannen 
https://tch4902012mb7393.wikispaces.com/Flipped+Classroom+Lesson+Plan 
Onderwerp: mobiel leren 
(introhttp://mobimooc.wikispaces.com/Introduction+to+mLearning ) 
 
Met dank aan: Inge De Waard, Kirsty Tonks, Luc Vandeput, Ilse Stroobants. 
 


