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Van ‘blended’ naar ‘triple blend’ 

Er zijn veel benaderingen van het concept ‘blended learning’. In grote 

lijnen bestaat elke vorm hiervan uit twee componenten: een online 

component en een offline component.  

Online wordt informatie overgebracht die overwegend betrekking heeft 

op theoretische kennis en de theoretische aspecten van kundigheid 

(vaardigheden). Hiervoor wordt e-learning ingezet. 

Het is onder specialisten een punt van discussie of het überhaupt 

mogelijk is vaardigheden aan te leren via e-learning. Maar hoe dit ook zij, 

voor de overdracht van vaardigheden lijkt een offline component in de 

vorm van vaardigheidstraining (hetzij één op één, hetzij in een groep) 

vooralsnog onmisbaar. 

Hoe hecht in een weldoordacht leertraject de offline en online 

componenten van een leer- of opleidingstraject ook met elkaar zijn 

geïntegreerd, vaak wijst de ervaring uit dat na afronding van de 

groepstraining en een eventuele eindtoetsing of meesterproef een gat 

valt. Of de beoogde samenhang tussen beide componenten uiteindelijk 

het gewenste effect heeft opgeleverd, is bovendien in de meeste 

gevallen niet of slechts moeizaam te controleren. 

Derde component 

Toevoeging van een derde component, in de vorm van interactive micro 

video learning, voorziet in deze ontbrekende schakel. Met behulp van dit 

zeer krachtige leerinstrument, wordt een gewoon traject van blended 

learning getransformeerd in Triple Blend Learning™.  

De derde component bestaat uit interactive micro video learning in de 

vorm van ‘online learning boosters’ en is gericht op daadwerkelijke 

gedragsverandering. De functie van deze derde component is die van 

borging en verankering van de nieuw aangeleerde kennis en kunde in de 

praktijk van de eigen werkomgeving. Daarmee sluit het concept van 

Triple Blend Learning™ optimaal aan bij het innovatieve ‘70-20-10 Model’ 

zoals beschreven door Charles Jennings. 

Verschillende vormen 

Als samenwerkende aanbieders van e-learning en vaardigheidstrainingen 

hebben Icademy en OVD Opleidingen Retail in diverse contexten 

verschillende typen trajecten van Triple Blend Learning™ ontworpen en 

uitgerold.   
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De feitelijke opzet van een traject conform het concept van Triple Blend 

Learning™ kan korter of langer zijn, compact of meer uitgebreid, onder 

meer afhankelijk van de gestelde leerdoelen en/of de omvang van de 

doelgroep. Maar in elke vorm komen op één of andere manier de drie 

componenten terug. 

Uitgebreide vorm 

In een meer uitgebreide vorm kan zo’n traject er als volgt uitzien: 

Een kick-off meeting is bedoeld om deelnemers te informeren over wat 

er komen gaat en wat zij van het traject kunnen verwachten. Voor 

begeleiders organiseren we de sessie coach op voorsprong waarin het 

vooral gaat om hun rol als coach. Eventueel worden deze bijeenkomsten 

voorafgegaan door een e-learning. 

Een e-learning, in één of meer online modules, wordt vervolgens 

aangeboden aan alle betrokken medewerkers. In het ideale geval wordt 

succesvolle afronding van de e-learning, via een online eindtoetsing, als 

voorwaarde gesteld voor toegang tot de praktijktraining in groeps-

verband. 

De skills training wordt op 

zichzelf staand aange-

boden, maar kan ook 

gecombineerd worden 

met coaching on the job.  

Simultaan aan de skills 

training, of direct daarop 

aansluitend krijgen de 

deelnemers ten slotte 

toegang tot een serie van 

online learning boosters, 

onze gebruikelijke 

aanduiding voor de 

interactieve videoclips. 
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Online Learning Boosters 

De vorm van interactive micro learning videos die Icademy heeft gekozen, 

is die van online learning boosters. Deze bestaan uit videoclips van  

ca. 2 minuten die zijn opgebouwd uit: 

 

 Een korte introductie van de topic.  

 Een praktijksituatie. 

 Een korte recapitulatie van de praktijksituatie, onmiddellijk gevolgd 

door een concreet geformuleerde ‘call to action’. 

Korte introductie 

De introductie kan worden gegeven in de vorm van een tekst, gesproken 

door een ‘collega’ die vertelt waar de praktijksituatie over gaat. Ook kan 

het filmpje beginnen met een scène waarin wordt getoond ‘hoe het niet 

moet’ (het ongewenste, maar vaak wel herkenbare gedrag). 

Praktijksituatie 
Er wordt een scène gespeeld waarin een concrete, herkenbare situatie op 

de werkvoer wordt weergegeven. De scène wordt onderbroken door 

interactieve momenten (bijvoorbeeld multiple choice/response questions, 

essay questions, hotspots, pauzeschermen of links naar andere online 

informatie). De kijker kan nu zijn of haar eigen afweging of keuze maken. 

Belangrijk is dat hierop onmiddellijk relevante feedback volgt of dat het 

‘juiste gedrag’ (nog eens) in beeld wordt gebracht. 

Recapitulatie en call to action 

De hoofdpunten van wat de kijker gezien heeft, worden kort benoemd en 

in een compacte tekst getoond. De call to action bevat een uitnodiging 

aan de deelnemer om het gewenste gedrag vanaf nu in ook zelf in 

praktijk te brengen. 

 


