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Na deze opleiding 

• ontwerp je leertrajecten die effectief en kostenefficiënt

zijn;

• zet je-learning, webinars, video’s en andere online

trainingsvormen net zo effectief in als ‘traditionele’

offline trainingsvormen;

• begeleid je deelnemers net zo goed online als offline;

• ben je beter in staat om het leerresultaat van je

deelnemers te borgen;

• ben je een volwaardig gesprekspartner voor

opdrachtgevers, directies en externe partijen zoals

aanbieders van e-learning en online tools

Toegang tot de 
toekomst van trainen:
Just do it!

Van leerdoel t/m uitvoering: 
de complete opleiding

Hoe ontwerp je een leertraject waarin je 

deelnemers met plezier en blijvend effect leren? 

Gebruik online en offline trainingsvormen voor een 

stimulerende leerervaring die blijft plakken. 

Dat is het principe van blended learning, de 

toekomst van effectief leren. 

Blended learning: Just do it! biedt je een complete 

opleiding voor blended learning waarin je je eigen 

leertraject ontwerpt, ontwikkelt en uitvoert. De 

opleiding is zelf een praktijkgerichte, motiverende 

blended leerervaring.

“Alles wat je nodig hebt om zo’n interactieve workshop 
te maken kwam aan bod.” 
Jacqueline Verwij – Stichting Benchmark GGZ

“Je zit zelf in een blended traject, dus je ervaart meteen 
hoe dat voor je toekomstige deelnemers is.”
Paula Brummelkamp – Teksten voor Trainers

“Blended learning: Just do it! heeft geleid tot een mooi 
product en een pilot waar ik heel tevreden over ben!”
Virginia Sandjojo – Stichting Onderzoek Multinationale 
Ondernemingen (SOMO)



De opleiding in het kort: wat leer je?

Module 1: ontwerp een blended leertraject 
Het didactische fundament onder je leertraject is je uitgangspunt. 
Op basis daarvan kies je je leermiddelen en bouw je de borging van 
het leerresultaat in.

Module 2: ontwikkel inspirerende middelen en effectieve 

werkvormen

Verzamel de relevante content en presenteer ‘m optimaal. 

Gespecialiseerde vakdocenten maken je wegwijs in schrijven en 

filmen voor e-learning en andere (online) middelen.

Module 3: implementeer je leertraject in de praktijk

Een blended leertraject vergt extra trainersvaardigheden. Je leert je 

deelnemers online te begeleiden en te motiveren en doorloopt de 

complete uitvoering van je leertraject.

Voor jou?

Just do it! leidt je op voor het trainen van nu. De opleiding 
is bedoeld voor trainers en docenten die hun deelnemers 
en leerlingen willen motiveren en inspireren om te leren.

Ben jij zo'n trainer of docent?

• je wilt aan de slag: veel leren en meteen dóen

• je wilt concreet resultaat: je eigen blended

leertraject dat je in jouw werkpraktijk kunt

inzetten

• je wilt de mogelijkheden van e-learning,

webinars, live online training, video’s en

andere online tools in de vingers krijgen

• je wilt niet klakkeloos hypes volgen, maar

optimale leertrajecten bouwen

• je wilt het zelf ervaren: jouw opleiding tot

blended learning specialist is een krachtig

blended traject, in kleine groepen met

individuele begeleiding

Dan bereik je met Blended learning: just do it! jouw 

leerdoelen, op een inspirerende krachtige manier. En vanaf 

dat moment bereiken  – zodat je deelnemers vervolgens 

altijd hún doelen inspirerend bereiken

Werken aan je eigen blended training

Alles wat je doet tijdens Blended learning: Just do it! wordt 
gekoppeld aan je praktijkopdracht. De praktijkopdracht is de blended 
training die jij tijdens de opleiding ontwikkelt.

bestaande of nieuwe training?

Al vóór de eerste bijeenkomst kies je welke training jij wilt 

ontwikkelen. 

Dat kan zijn: 

1. een bestaande traditionele training die je blended gaat maken;

2. een geheel nieuw te ontwikkelen training

Een nieuwe training ontwikkelen kost in het algemeen meer tijd 

dan een bestaande training aanpassen. Tijdens de intake kiezen 

we een realistisch doel dat optimaal bijdraagt aan het bereiken van 

jouw leerdoelen én het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van 

je leertraject

tijdsbeslag

Hoeveel tijd je besteedt aan de opleiding hangt samen met 

de omvang van de blended training die jij tijdens de 

opleiding wilt ontwikkelen. Ga je aan de slag met een 

traject van een jaar, met uitgebreide leerdoelen, 

verschillende bijeenkomsten en ook veel asynchrone e-

learning? Dan vergt dat significant meer tijd dan wanneer je 

kiest voor een kort traject van een maand met bijvoorbeeld 

2 online workshops en tussendoor asynchrone e-learning.

Ook deze factor komt bij de intake aan bod, zodat de 

opleiding op jouw maat gesneden wordt.
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Het complete programma omvat:

1. Voorbereiding
1.1 Introductieworkshop
1.2 Intakeformulier
1.3 Intakegesprek
1.4 Voorbereidingsmodule op de
online leeromgeving

1. ontwerp een blended leertraject

2. ontwikkel inspirerende middelen en effectieve werkvormen

3. implementeer en evalueer je leertraject in de praktijk

individuele begeleiding en opdrachten

Een module bestaat uit twee of drie blokken. Elke module kun je 

twee keer een uur gebruik maken van de virtual office hours: via 

skype of telefoon kun je sparren met de trainer of één van de 

gastdocenten, vragen stellen en feedback vragen op de voortgang 

van je praktijkopdracht. Daarnaast krijg je per module één of 

meerdere opdrachten. Alles staat in het teken van ondersteuning 

voor de eigen training waaraan je werkt.

Het complete programma omvat:

1. Voorbereiding

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Introductieworkshop 

Intakeformulier

Intakegesprek 

Voorbereidingsmodule op de online 

leeromgeving

2. Kick-off: 1 dagdeel in Zoetermeer

3. Module 1: ontwerp een blended leertraject 

3.1 virtuele klas ontwerpen 1 

3.2 virtuele klas ontwerpen 2 

3.3 virtuele klas ontwerpen 3

Eindpresentatie module 1

4. Module 2: ontwikkel inspirerende middelen en 

effectieve werkvormen

4.1 virtuele klas ontwikkelen 1

4.2 virtuele klas ontwikkelen 2

4.3 Ontwikkeldag: met ondersteuning van de  

hoofdtrainer en gespecialiseerde 

gastdocenten werken aan de ontwikkeling 

van je leermiddelen, op locatie

Eindpresentatie module 2

5. Module 3: implementeer en evalueer je leertraject in 

de praktijk

5.1 virtuele klas uitvoeren

5.2 virtuele klas uitvoeren en evalueren 

Eindpresentatie module 3

6. Afsluitende eindpresentatie met feestelijke afronding 

Voor de groep en genodigden, in Zoetermeer.

Het totale opleidingsprogramma duurt een jaar. 

Certificaat

Het certificaat 'Blended learning: Just do it!' bekroont je 
opleiding. Je komt ervoor in aanmerking als je: 

• aanwezig bent geweest bij alle (online) bijeenkomsten

• alle online opdrachten op de online leeromgeving hebt

gemaakt

• de praktijkopdracht met een voldoende hebt afgerond

sessie gemist? 

Heb je niet meer dan drie online sessies gemist, waarvan maximaal 

1 per module, dan kun je toch het certificaat behalen. Daarvoor 

moet je de opname van de gemiste sessie terugkijken en een korte 

samenvatting maken van de sessie, van maximaal een half A-4. 

Deze samenvatting stuur je binnen twee weken na de sessie naar 

de hoofdtrainer. 

Opleidingsprogramma

modules
De opleiding Blended learning: just do it! is opgezet in drie modules:
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Data
De complete opleiding tot blended learning trainer duurt een jaar. 

De eerstvolgende startdata vind je op www.atsync.nl.

Prijzen
Op de website vind je ook de actuele prijzen. Als je via het UWV in 

aanmerking komt voor opleidingssubsidie of andere specifieke vragen 

hebt, kun je het beste even direct contact opnemen op 

telefoonnummer 079 – 889 84 61.

Aanmelden
Aanmelden voor Blended learning: Just do it! kan via de link 

http://atsync.nl/trainers/blended-learning/.

Liever even persoonlijk contact? Bel ons dan op 079 – 889 84 61 of 

stuur een mail aan info@atsync.nl 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt terecht op onze website: www.atsync.nl.  
U kunt natuurlijk ook contact met  ons opnemen via info@atsync.nl.

L ive  on l i ne  & 
in te rac t i e f

“Ik geef nu een blended schrijftraining en ik vind de 
virtual classrooms magisch: deelnemers zijn 
stomverbaasd hoe ‘dichtbij’ ze zich voelen, door alle 
interactie en activiteiten in subgroepjes.”
Paula Brummelkamp – Teksten voor Trainers

“In virtual classrooms en online communities 
behandelen we onderdelen waar we op ‘gewone’ 
trainingsdagen veel tijd aan besteden. Als mensen 
dan in de training komen, kun je gelijk aan de slag.” 
Treske Janssen – Van Harte & Lingsma

“Blended werkt heel prettig: een persoonlijke intake, 
daarna een online platform met informatie én online 
ontmoetingen in de virtual classroom.”
Jacqueline Verwij – Stichting Benchmark GGZ

“Verrassend hoe je blended learning interactief kunt 
maken en je deelnemers heel betrokken krijgt.” 
Virginia Sandjojo – Stichting Onderzoek Multinationale 
Ondernemingen (SOMO)

“Ik merk in een virtual classroom dezelfde effecten 
als in een trainingszaal: werken in het hier-en-nu, 
verbinding maken. Dat is een heel mooie ervaring.” 
Rénoud Kroeze – Van Harte & Lingsma

Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

Wat deelnemers vonden van 
Blended learning: Just do it!

“Blended werkt heel prettig: een persoonlijke intake, 
daarna een online platform met informatie én online 
ontmoetingen in de virtual classroom."
Jacqueline Verwij – Stichting Benchmark GGZ




