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Wat is een batenkaart?
 
Een batenkaart biedt een visuele weergave van de samenhang tussen de doelen, baten, 
veranderingen en facilitators van een project. In een overzichtelijke weergave wordt 
direct duidelijk wat het doel is van het veranderinitiatief en welke voordelen het oplevert. 
Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt welke veranderingen in de organisatie hiervoor 
nodig zijn en welke facilitators die veranderingen mogelijk maken.

Project Activerende Werkvormen 
en Blended Learning

Deze batenkaart is gecreëerd door Team 
ICTO van de FGw in het kader van de 
facultaire strategie aciverende werkvormen 
en Blended Learning. Wil je meer informatie? 
Kijk dan op onze website, stuur een email of 
kom langs in het Bushuis!

Website
icto.humanities.uva.nl

Mail
icto-fgw@uva.nl

Bezoekadres
Bushuis kamer E0.14A

Wat is Blended Learning? Check onze infographic!



Opstellen van criteria en sjablonen voor 
practical evidence based onderzoek en 

evaluatie van activerende werkvormen en 
Blended Learning

Docenten in de gelegenheid stellen om 
onderzoek te doen naar de effecten van hun 

eigen onderwijsinnovaties

In de vakevaluaties een standaardvraag 
opnemen die de innovatie en werkvorm(en) 

binnen het vak betreft

Onderwijscultuur

Verbeterde 
onderwijscultuur waarin 

onderwijsinnovatie 
gebruikelijk is

Verhoogde waardering voor 
onderwijsinnovatie

Verhoogde interactie 
docenten onderling

Verhoogde kennisdeling

Proces

Effectiever tijdgebruik

Betere communicatie

Onderwijs

Verhoogde toegang tot de 
wereld

Effectiever leveren 
maatwerk

Verhoogd studiesucces

Effectievere feedback voor 
studenten

Flexibeler onderwijs (tijd en 
plaats onafhankelijk)

Meer aanspreken van 
hogere orde 

denkvaardigheden

Betere voorbereiding op de 
academische 

beroepspraktijk

Verhoogde interactie tussen 
studenten onderling en 

tussen studenten en docent

Grotere variatie in 
activerende en blended 

werkvormen

Verhoogde interactie tussen 
studenten en leerstof

Kennis & inzicht

Verhoogd inzicht in 
leerresultaten (learning 

analytics)

Meer kennis uit onderzoek 
en evaluatie

Beter inzicht in geschikte 
ICT-Tools voor onderwijs

Beter inzicht in geschikte 
activerende werkvormen

Onderzoek naar relevante activerende en 
blended werkvormen en de inzet van ICT-
Tools daarbij en uitkomsten beschikbaar 

maken voor docenten

Verbeteren informatiekanalen, zoals de 
website, intranet, BKO en informatiepakket 

voor nieuwe medewerkers

Beschrijven en publiceren van succesvolle 
ervaringen van docenten (good practices)

Borgen van de huidige activiteiten die 
bijdragen aan expertiseontwikkeling en 

kennisdeling

Alle medewerkers van de faculteit 
informeren over en bewust maken van het 

project

Inventariseren van de faciliteiten die 
succesvolle toepassing van Blended 

Learning mogelijk maken

Ontwikkelen en publiceren van een reeks 
van technische en didactische 

handleidingen

Organiseren van professionaliserings-
bijeenkomsten zoals workshops, trainingen 

en conferenties

Bieden van technische en didactische 
ondersteuning

Uitvoeren van pilots en projecten rondom 
activerende werkvormen en Blended 

Learning

Beleid

- Onderwijsbeleid UvA
- Facultaire strategie Blended 
Learning (vanuit CILT)

Ondersteunende faciliteiten

- Infrastructuur
- Onderwijsruimten

Onderwijstools

- ICT-Tools
- Werkvormen

Communicatie

- Workshops, trainingen en 
conferenties
- Kennisclips
- Website
- Handleidingen

Ondersteunende medewerkers

- Team ICTO FGw
- Studentassistenten

Het optimaliseren van de inzet van 
activerende werkvormen en Blended 

Learning binnen de Faculteit der 
Geesteswetenschappen met als doel 

studenten te activeren

Onderwijsgevende medewerkers

- Onderwijsdirecteuren
- Docenten
- Tutoren

Meer vakken herontworpen 
volgens principes van 

activerende werkvormen en 
Blended Learning

Beter gefaciliteerde 
docenten met betrekking 

tot activerende 
werkvormen en Blended 

Learning

Meer inzicht in activerende 
werkvormen en Blended 
Learning in de faculteit

Batenkaart Project
Activerende Werkvormen

en Blended Learning

LEGENDA:
FACILITATORS VERANDERINGEN BATEN DOEL

Iets dat kan worden 
ingezet om de 
verandering te 
ondersteunen

Een verandering die 
nodig is om de baten 

te bewerkstelligen

Een uitkomst of 
verandering die door 
een stakeholder als 

positief wordt 
beschouwd

De reden voor het 
ondernemen van een 
veranderingsinitiatief


