
   

 

IVMO lesmethode:  Blended Learning 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoge kosten van parkeren of reizen, de behoefte om efficiënt met de tijd om te gaan en natuurlijk 

het milieu zijn allemaal redenen om eens te kijken of studielessen niet veel beter georganiseerd 

kunnen worden. 

 
• Standaard zijn er de klassikale lessen om een opleiding te volgen. 

Naast de bovenstaand al genoemde factoren geldt hierbij natuurlijk ook: op welke locatie? En als er 

dan op meerdere locaties een opleiding wordt gepland, hoe moet dat dan als er per locatie maar een 

beperkt aantal inschrijvingen zijn? Allemaal vragen die de klassikale variant van onderwijs onder druk 

zetten. 

 

• Daarnaast zijn er de schriftelijke of volledig online opleidingen. 

Op zich een goede variant. Alleen voor de student wordt er dan wel een behoorlijk beroep op 

zijn/haar zelfdiscipline gedaan. Het is zo makkelijk om eens een les niet in te sturen of er bij een 

online les niet bij te zijn. En bij “vragen stellen” duurt het altijd even voordat het antwoord er is. 

 

IVMO heeft juist vanwege deze argumenten een nieuwe variant geïntroduceerd:  

Blended Learning! 

 

• U start met een klassikale dag les. U leert uw medestudenten en uw docent goed kennen.   

Dit is belangrijk om de interactieve manier van studeren te optimaliseren! 

• Halverwege de opleiding volgt u weer een dag klassikaal de les om de voortgang te evalueren 

en om de voorbereiding op het examen vorm te geven. 

• De overige theorie lessen volgt u via online lessen, waarbij u d.m.v. whatsapp interactief met 

medestudenten en uw docent verbonden bent.  Hierbij krijgt u ook informatie waar u op 

internet aanvullende informatie kunt vinden en hoe u online uw kennis kunt trainen. 

• De online lessen kunt u achteraf altijd terugkijken als video 

 

Al met al:  

• Weinig reistijd en reiskosten - Besparing kosten en efficiënt tijdgebruik! 

• Veel interactieve lestijd  - Sparren met medestudenten en uw docent! 


