Peer-review Sjabloon
Cursusnaam:
Type blend:
o
o
o

Voorbereidend
Verwerkend
Voor- en verwerkend

Naam reviewer:
Naam lesgever:
Review datum:
Beoordelingssleutel:
M = Model- implementatie. Een inspirerende uitwerking voor dit criterium.
V = Veelbelovend. Een veelbelovende uitwerking voor dit criterium maar een aantal aspecten
ontbreken nog.
B = Beperkt. Een goede start/voorbereiding maar slechts een beperkte implementatie in de praktijk.
O = Ontbreekt. Dit criterium ontbreekt.
Nvt = Niet van toepassing. Dit criterium is niet relevant voor de cursus.

Cursusverwachtingen
Criteria
Er zijn instructies voor lerenden over hoe men de cursus moet benaderen.
Een aantal opties:
- Oriëntatie op de cursus tijdens een fysieke sessie
- Online oriëntatie module (bv. screencast, document, workflow etc.)
De relatie tussen de online en de offline leeractiviteiten en de
verwachtingen t.a.v. deze leeractiviteiten is duidelijk gecommuniceerd.
Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. de manier waarop lerenden
communiceren met de lesgever.
Al het noodzakelijke cursusmateriaal en de gebruikte tools staan ter
beschikking van de lerenden.
Nota’s:
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Doelstellingen
Criteria
Cursusdoelstellingen zijn duidelijk en concreet geformuleerd.
Iedere leereenheid (module, hoofdstuk) heeft duidelijke en concrete
doelstellingen.
Iedere leeractiviteit (online en offline) wordt gelinkt aan de
cursusdoelstellingen.
Nota’s:
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Leeractiviteiten/inhoud
Criteria
De online leeractiviteiten sluiten aan bij de cursusdoelstellingen.
De online leeractiviteiten bevatten duidelijke en gedetailleerde instructies
voor lerenden.
De online leeractiviteiten versterken de offline leeractiviteiten.
De offline leeractiviteiten verdiepen de online leeractiviteiten.
De leeractiviteiten stimuleren een student – content interactie.
De leeractiviteiten stimuleren een student-student interactie
De leeractiviteiten stimuleren een student – docent interactie
Alle weblinks en media elementen in de cursusinhoud werken.
Nota’s:

Technologie
Criteria
Alle gebruikte tools (in de leeromgeving of extern) hebben een duidelijk
omschreven meerwaarde in relatie tot de doelstellingen.
Alle gebruikte tools hebben duidelijke gebruiksinstructies.
Contact informatie bij technische problemen wordt duidelijk vermeld.
Nota’s:
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Evaluatie
Criteria
Diverse evaluatievormen worden aangeboden aan lerenden.
De evaluatievormen sluiten aan bij de beoogde doelstellingen.
De gewichten van iedere evaluatievorm worden duidelijk
gecommuniceerd.
Nota’s:

Gebaseerd op “Blended course peer-reivew” raadplegen via
https://blended.online.ucf.edu/files/2011/06/blended_course_peer_review.pdf

