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Blended learning



vervolgens ben 
‘live’

eerst ben 
online



Eerst de online masterclass, 
dan de offline verdieping

• Als alle deelnemers aan een training of workshop nu eens van 
te voren de online masterclass van de betreffende spreker 
gezien hebben, wordt de bijeenkomst zelf natuurlijk veel 
effectiever: 

àde diepte in of aan de hand van een case echt aan de slag
(kan natuurlijk ook via een online verbinding (webinar, Teams of Zoom…)



Volg eerst een 
online 
masterclass



HET NIEUWE LEREN

• Klassikale lessen kunnen voor een groter deel gebruikt worden 
voor actieve of diepe verwerking van de instructiematerialen in 
plaats van voor het herhalen van wat er in het boek staat, 
wanneer studenten zich voor de klassikale lessen goed 
voorbereiden met online instructiemiddelen en/of online 
quizzen (Bartini, 2008; Lancaster, Wong, & Roberts, 2012; 
Sadaghiani, 2012). 

• Zo kunnen we beter aansluiten bij wat de studenten al weten, 
wanneer ze zich goed voorbereid hebben (Sadaghiani, 2011).





Wie doen ermee?
Bas Kodden The Devil Inside
Hans van de Loo en Joriene 
Beks Psychologische Veiligheid, Zo vorm je vrijmoedige teams!

Ben Kuiken Masterclass Organisatiefilosofie

Leen Zevenbergen Once Upon a Future -Kies zelf je koers in de veranderende wereld-

Danielle Braun Building Tribes -organiseren en veranderen met antropologische blik

Chantal van den Berg De Route van de Minste Weerstand

Arjen Banach Leidinggeven op afstand

Gytha Heins Aanspreken? Gewoon doen!

Erik Jan Vlieger Het nieuwe brein van de dokter

Ferenc van Damme Democrazy

Jaap Peters De menselijke maat

Martijn Aslander Digitale fitheid en de nieuwe werkwerkelijkheid



Wie doen ermee?
Cyriel Kortleven Crossing borders

Theo Hendriks Change the Script

Natascha Wijnen Wendkracht

Charles Groenhuijsen Optimisten hebben de halve wereld

Aart Bontekoning Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties

Rianca Evers Samensturing als besturingsfilosofie

Bas Wouters Online Invloed

Jan Rotmans Nederland kantelt

Marinka Lipsius Factor Doen

Egbert Jan Bel hoe ga je om met klanten in de online-wereld?’ 

Shirine van Moerkerken Hoe ik verander!

Elke van Gelder Sociale Innovatie







De online 
masterclasses
• Kijk wanneer je wil: je kan zelf kiezen wanneer 

je de online masterclass volgt. Vergelijk het 
met een Netflix-serie. Je kiest zelf wanneer je 
de verschillende modules van de masterclass 
volgt, direct achter elkaar of verspreid over 
verschillende dagen. We hebben de 
masterclass namelijk van te voren 
opgenomen in een opname studio.

• Maar kijk ’m wel voor de gezamenlijke sessie, 
dan weet iedereen op dat moment even veel 
en kun je echt aan de slag.





Wat kost het?

• Een individuele masterclass kost 60,-
• met een groep 55,- per deelnemer (excl BTW).

• De lezing, Q&A, workshop of andere werkvorm is altijd in overleg.





In actie



Boek nu via:

www.hetgrootstekennisfestival.nl/boekingen
hans@hetgrootstekennisfestival.nl


