
Wat is Flipping the Classroom?
Bij Flipping the Classroom worden college en zelfstudie omgedraaid. In een 
traditioneel college staat kennisoverdracht centraal en is er meestal weinig 
interactie. De docent vertelt en studenten zijn passieve luisteraars. Door 
studenten de kennisoverdracht thuis te laten doen, kan de contacttijd in de 
collegezaal gebruikt worden voor interactie en verdieping.

Tijdens de colleges wordt het onderwijsmateriaal actief bestudeerd, 
bijvoorbeeld door in groepen een probleem op te lossen en de resultaten te 
presenteren of door gestructureerde discussies.

Didactische meerwaarde
Ten eerste zorgt Flipping the Classroom voor meer autonomie bij studenten 
over het leerproces. Studenten kunnen zelf bepalen wanneer ze een video 
bekijken en als iets niet meteen duidelijk is, kunnen ze het nogmaals 
bekijken. Ten tweede blijkt uit onderzoek dat Flipping the Classroom 
een positief effect heeft op slagingspercentages doordat het studenten 
meer activeert in hun leerproces. Voor docenten biedt het daarnaast de 
mogelijkheid hun expertise beter te kunnen inzetten. Dit komt doordat ze 
in de colleges veel meer de verdieping op kunnen zoeken.

Voorbereiding
Het omvormen van een vak naar een Flipping the Classroom model vergt 
in het begin relatief veel tijd, maar biedt op de lange termijn juist tijd 
winst. Per hoorcollege moet een video worden gezocht of gemaakt en 
beschikbaar worden gesteld via een online leeromgeving, zoals Canvas. 
Een hoorcollege van drie uur kan op video gereduceerd worden tot 20 à 30 
minuten. Het inspreken van de tekst bij de slides kost iets meer tijd, maar de 
opnames kunnen meerdere jaren gebruikt worden. Team ICTO van het FGw 
kan hierin ondersteunen.

Vervolgens moet worden nagedacht over de invulling van de hoorcolleges. 
Daar komt tijd vrij voor verdieping en ruimte voor nieuwe en andere 
activerende werkvormen. Hierbij verandert ook de rol van de docent.
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Flipping the classroom

Moeilijkheidsgraad

Bloom niveaus
    Reproduceren
    Begrijpen
    Toepassen
    Analyseren
    Evalueren
    Creëren

Kenmerken
- Zowel online als offline
- Zowel synchroon als 
asynchroon in tijd
- Zowel individueel als 
samenwerken

ICT-Tools
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