
 

 

Tijdpad 

Om een gedegen onderzoek mogelijk te maken en 
de vakgroepen de kans te geven zich degelijk voor 
te bereiden, kiezen we ervoor om kwaliteit 
voorrang te geven op kwantiteit. We voorzien 
voldoende tijd om de opgedane kennis en 
inzichten om te zetten in succesvolle lessen of 
lessenreeksen. 

Ook werd ervoor gekozen om het onderzoek te 
spreiden over twee jaar, wat de werklast voor de 
leerkrachten verlaagt en de mogelijkheid biedt om 
zich te bekwamen in het concept en bij te schaven 
wat niet werkt. De feedback van de vakgroepen is 
een belangrijk onderdeel van het onderzoek op 
basis waarvan we aan het einde van het project 
praktische aanbevelingen willen formuleren om 
Flipped Learning in het pedagogisch project van 
het taalonderwijs van de toekomst te integreren. 

Voorjaar 2019 

Verkennende gesprekken tussen de vakgroepen 
en onderzoekers waarbij we ons inwerken in het 
concept Flipped Learning. Er worden tools 
aangereikt en mogelijkheden afgetoetst. De eerste 
les(senreeks) wordt voorbereid. 

Najaar 2019 

Eerste les(senreeks) wordt uitgevoerd. 

Voorjaar 2020 

Tweede les(senreeks) wordt voorbereid en 
uitgevoerd. 

Najaar 2020 

Derde les(senreeks) wordt voorbereid en 
uitgevoerd. 

Zin om mee te werken aan het 
Flipped Learning project? 

 www.ucll.be/flippedlearning 
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Het onderzoek 
in een notendop 

 

• Toepassing van Flipped Learning in het 

taalonderwijs (Latijn, Frans en Engels) 

• Vakgroepen die autonoom en 

zelfsturend naar oplossingen zoeken en 

bijgestaan worden door een 

onderzoeker 

• Kick-off: voorjaar 2019 

• Gratis navorming en bijscholing met 

aandacht voor de werkdruk van de 

leerkracht 

• Verhoging van professionaliteit 

• Creatie van zinvol lesmateriaal 

• Intekenen kan tot 18 januari 2019 via 

bovenstaande website of via de QR-

code. 
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Flipped Learning  

Om meer tijd te hebben om de kennis en 
vaardigheden in de klas in authentieke contexten 
te trainen, waarbij de leraar als begeleider van die 
processen op een meer individuele basis kan 
werken, kan Flipped Learning een oplossing 
bieden waar taalleraren naar op zoek zijn. 

Flipped Learning of flipping the classroom wil de 
klastijd zo efficiënt mogelijk gebruiken door de 
kennismaking met de nieuwe leerstof thuis te laten 
gebeuren door bijvoorbeeld te werken met 
videomateriaal, waardoor er in de klas meer tijd is 
om de leerstof diepgaand te verwerken met 
activerende en stimulerende activiteiten. Er is dus 
meer ruimte om te differentiëren en in te spelen 
op de noden van individuele leerlingen. 

Voordelen 

Naast het bovengenoemde voordeel van meer 
effectieve en diepgaande klasactiviteit zijn er nog 
redenen waarom Flipped Learning positief kan 
zijn: 

• het sluit aan bij de digitale realiteit van de 

leerlingen; 

• het verhoogt de flexibiliteit; 

• het verhoogt leerling-leraar en leerling-leerling 

interactie; 

• het personaliseert het leren; 

• het verandert klasmanagement. 

Hoewel Flipped Learning al ruim een decennium 
bestaat en door pioniers al toegepast wordt, is er 
nog maar weinig systematisch  onderzoek naar de 

mogelijkheden in het taalonderwijs gebeurd. Ons 
onderzoek wil die leemte vullen. 

Het onderzoek 

In het project werken vakgroepen Latijn, Frans en 
Engels als Teacher Design Teams. Dat zijn 
zelfsturende groepen die samen onderwijs 
ontwikkelen en steeds een beroep kunnen doen op 
een onderzoeker die hen zal bijstaan in het proces 
om Flipped Learning voor het taalvak in de praktijk 
te brengen. 

Doordat elk Teacher Design Team autonoom 
werkt, krijgen de leden alle vrijheid om zelf te 
beslissen welke tools ze gebruiken voor hun 
flipped les en of ze één les dan wel een volledige 
lessenreeks uitwerken. Zo kan de les(senreeks) 
afgestemd worden op hun specifieke doelpubliek. 
Het werk zal dus onmiddellijk bruikbaar zijn in de 
eigen lespraktijk. 

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar 
vakgroepen Latijn, Frans en Engels uit de eerste 
twee graden van het middelbaar onderwijs die in 
hun school aan de slag gaan in een Teacher 
Design Team. Die teams krijgen over een periode 
van twee jaar de tijd om zich eerst praktisch in te 
werken in het Flipped Learning om daarna drie 
lessen of lessenreeksen uit te werken volgens de 
principes van de flipped classroom. De nadruk ligt 
daarbij op: 

• het technische aspect: omgaan met 

multimediale hulpmiddelen om Flipped 

Learning op te starten; 

• het pedagogische aspect: vinden van 

motiverende en uitdagende klasactiviteiten 

met oog voor differentiatie; 

• het procesmatige aspect:  bijhouden van een 

logboek waarin het proces beschreven wordt. 

Doel 

We hopen met dit onderzoek twee doelstellingen 
te bereiken. Aan het einde van het onderzoek in 
2021 willen we: 

• praktische en onderwijskundig relevante 

aanbevelingen opstellen voor leraren, 

schooldirecties en de lerarenopleiding om zelf 

met Flipped Learning aan de slag te kunnen 

gaan; 

• een aantal uitgewerkte en geteste ‘good 

practices’ genereren voor Flipped Learning in 

het talenonderwijs. 

Waarom deelnemen? 

Instappen in het project zal voor de vakgroepen 
en de school de volgende voordelen opleveren. 

• De vakgroep krijgt gratis ondersteuning bij en 

professionalisering in de technische en 

pedagogische aspecten van Flipped Learning. 

• Er wordt direct inzetbaar lesmateriaal 

gecreëerd. 

• Het project brengt de nieuwe leerplannen voor 

de moderne vreemde talen, waarin zowel de 

inhoudelijke als didactisch-organisatorische 

“ruimte voor leraren(teams)” expliciet 

opgenomen en gepromoot wordt, in de 

praktijk. 

• Er ontstaan meer mogelijkheden om te 

differentiëren en dus in te spelen op de noden 

van individuele leerlingen. 

• Alle Teacher Design Teams krijgen gratis 

toegang tot het lesmateriaal van de andere 

Teacher Design Teams. 


