
Activerend onderwijs met 
blended learning

A Broader mind for students

Leren op maat / flexibilisering

Toekomstbestendige
onderwijsvormen

(TOV)

• We verruimen ons aanbod en de faciliteiten voor 
onderwijs op maat en voor gepersonaliseerd 
leren.

• We geven A Broader Mind een brede basis binnen het onderwijs van 

de VU en we vertalen A Broader Mind naar verschillende 

onderwijsvormen. 

• We implementeren Community Service Learning breed in de VU. 

• We implementeren de Mixed Classroom breed in het onderwijs. 

• We verruimen en optimaliseren de mix 
van online en on campus onderwijs. 

• Bij Activerend Blended Onderwijs zijn 
Mixed Classroom principes, de ABM-
eindtermen en CSL-aspecten vaste 
elementen.

VU strategie 2020-2025

De VU biedt toekomstbestendige 
onderwijsvormen aan qua inhoud, 
didactiek, vorm en faciliteiten, die 
passend zijn bij de externe 
ontwikkelingen en behoeften van 
studenten.



TOV Gerealiseerd 2021
Tot nu toe

2021 Q3/Q4 2022 Q1/Q2

Optimalisatie mix online 
en on campus

Ingerichte structuur voor ondersteuning onderwijs- en 
curriculumontwikkeling 
Definities BL etc. vastgesteld
Verbeterde onderwijsfaciliteiten
BKO is herontworpen
SKO aandacht ABO vraagstukken

Goede voorbeelden ontsloten op website 

Onderwijswerkplaats

Voorbeelden/interne publicatie ontsluiten Activerend 

Blended onderwijs op de website

Verdere verbetering onderwijsfaciliteiten

Focus op kennisdeling, meer goede voorbeelden 
ontsloten

ABO – ABM, CSL, MC 
elementen

Onderwijsvisie is vastgesteld Thema LOL is Toekomstbestendige Onderwijsvormen
Narratief en ‘branding’ onderwijsvisie

Update concretisering Onderwijsvisie
Beroepsbeeld onderwijsprofessionals
Taxonomie VU onderwijs

Onderwijs op maat / 
Flexibilisering

Artikel  ‘Impact studentroutes op onderwijslogistiek’ Vaststellen visie onderwijs-logistiek voor flexibel onderwijs

Pilots flexibele onderwijslogistiek (AURORA, LLO, e.a.).

Ontwerp traject Visie Flexibel Onderwijs

Visie Flexibel Onderwijs

Open Education
(nieuw)

Afgeronde showcase binnen iedere faculteit
Special Interest Group Open Educational Resourses
ingericht

ABM brede basis voor alle 
bachelor studenten

3e maal Broader Mind Course (meer deelnemers, THK 
verplicht)
Financiering zeker gesteld voor 2022 t/m 24
Reclaim the Campus
Eindtermen ABM vastgesteld

Kunstwerk NU gebouw
Toolbox (website goede voorbeelden)
Professionaliseringsaanbod ABM voor docenten
Uitvoeren communicatieplan ABM4S

Verkennen course naar 3ec
Verkennen 3e+4e track

CSL een keus voor iedere 
student

Toolbox CSL (ook t.b.v. AURORA)
Kennisalliantie eenzaamheid ingericht
Wetenschappelijke publicaties

Aanvraag middelen CDKM (kleine en grote aanvraag)
Artikel(en) in Ad Valvas
Ethisch framework

Concept plan ondersteuning CSL naar de lijn gereed

Ontwikkeling leerlijnen

Mixed classroom

MC aanbod docenten gereed en uitgevoerd MC geïntegreerd in BKO en SKO
Monitoring effectiviteit MC & project-aanvraag onderzoek
Webpagina Unpack your Study Abroad
Pilot Integration Masters voor studenten
Reshaping Integratie int. Studenten

Continueren evaluatie onderzoek
MC Aanbod voor OLD’s gereed
Evalueren en door ontwikkelen Unpack your study
abroad
Inbedding MC in mentor/tutor programma
Ontwerp governance structuur


