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Inleiding 

Katalysator voor verandering: 

De huidige coronacrisis (flexibele arbeid en onlinebehoefte) 

 

Onderzoeksvraag: 

Welke factoren beïnvloeden de digitale didactische overgang van de opleiding van Bedrijf X? 

 

Adviesvraag: 

Hoe kan Bedrijf X haar huidige propositie optimaliseren zodat deze in tijden van corona wel doorgezet kan worden? 

 

Centraal thema:  

Digitale didactiek 

 

Deelthema’s:  

1. Leervormen binnen digitale didactiek 

2. De online leerling (competenties) 

3. De online docent (competenties) 

 

 



Conclusie 
Welke factoren beïnvloeden de digitale didactische overgang van de opleiding van Bedrijf X? 

 

GROEPSGEVOEL 

 

PEER-TO-PEER 

 

PERSOONLIJKE COACHING 

 

COMMERCIEEL 

 



De weg naar onze conclusie:  
resultaten en onderzoeksmethode 

Digitale didactiek: functies, leeromgeving en e-learningonderwijs 

 

Deelconclusie 1: Kenmerken nieuwe online-opleiding 

 

 Eigen leerplatform & Microsoft Teams 

 Peer-to-peer coaching 

 Combinatie synchrone en asynchrone e-learning 

 Blended learning 

 Vergroting schaalbaarheid 

Benodigde competenties voor een succesvolle online leerervaring 

 

Deelconclusie 2: Competenties deelnemers 

 

 Aansluitende competenties 
☐ Kennis: digitaal onderlegd 

☐ Houding: zelfstandig 

☐ Vaardigheden: learning agility 

 Hoog leerrendement behouden 

 

Benodigde rollen voor succesvolle online coaching 

 

Deelconclusie 3: Competenties coaches 

 

 Evaluerende en pedagogische rol 
☐ Kennis: online toepassing vakkennis 

☐ Houding: open en ondersteunend 

☐ Vaardigheden: monitoren en beoordelen 



De weg naar onze conclusie:  
resultaten en onderzoeksmethode 

Kwalitatief onderzoek 

 

Beperkingen 

 

Betrouwbaarheid 

 

Verzadigingsfactor 
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Advies 
Hoe kan Bedrijf X haar huidige propositie optimaliseren zodat deze in tijden van corona wel doorgezet kan worden? 
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