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Inleiding  

Gedurende de opleiding Sportkunde leren studenten gezondheidsproblemen signaleren 

en leefstijlverbeteringen te bedenken. Dit o.a. middels eHealth. eHealth biedt 

sportkundige extra mogelijkheden voor informatieoverdracht, optimale monitoring en 

feedback. In het derde jaar ontwikkelen studenten een leefstijl-bevorderende 

groepsinterventie, met speciale aandacht voor eHealth. Deze module paste een meer 

digitale aanpak. Een digitale leeromgeving stelt studenten in staat flexibeler en 

verdiepend te leren en vereenvoudigd het zien van verbanden tussen opdracht, theorie, 

praktijk1.   

Doelstelling 

De ontwikkeling en evaluatie van een blended-onderwijsmodule ‘Gedragsverandering en 

leefstijlinterventie met behulp van eHealth’ voor de opleiding Sportkunde.  

Methode  

Met een vooronderzoeksfase en ontwerpfase is op systematische wijze gewerkt aan de 

nieuwe onderwijsmodule over eHealth2. In het vooronderzoek zijn zes focusgroepen 

uitgevoerd met studenten (n=25), docenten (n=6) en professionals (n=10). Hierbij zijn 

ervaringen, wensen en behoeften rondom eHealth geïnventariseerd en geanalyseerd. 

Samen met leerdoelen uit de leerlijn zijn de resultaten uit deze inventarisatie gevormd 

tot een script voor de nieuwe module. In werksessies is de inhoud en vorm bepaald. In 

de ontwerpfase is dit script omgezet tot een blended-aanpak in de digitale leeromgeving 
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van Inholland: Moodle. Theorie en passende praktijkvoorbeelden, alsook individuele- en 

groepsopdrachten werden toegevoegd. Om het groepsproces van studenten te monitoren 

is de TeamTester ingezet3. In het tweede semester van studiejaar 2019/2020, is een 

eerste prototype van de module met 25 derdejaars sportkunde studenten getest en 

formatief geëvalueerd om verbeterpunten te verzamelen. De nieuwe opzet is 

geëvalueerd middels een logboek door de docent en een online vragenlijst (halverwege 

en eind) voor de studenten4. Het logboek beschreef geplande taken en doelen per 

bijeenkomst, aangevuld met ervaringen en eventuele adaptaties tijdens de uitvoer5. De 

anonieme vragenlijsten voor studenten bestond uit stellingen over opzet en inhoud van 

de module (geheel mee eens – geheel mee oneens), aangevuld met open vragen voor 

diepgang. Met behulp van deze formatieve evaluatie werd bestudeerd of de aanpak 

volgens de student relevant, bruikbaar en van meerwaarde was6. Stellingen met de 

hoogst afwijkende scoren of zorgwekkende opmerkingen werden elementen voor 

aanpassing. 

 

Resultaten  

Uit de focusgroep gesprekken in de vooronderzoeksfase, bleek dat informatie over en 

praktische toepassingen van eHealth van toegevoegde waarde zouden zijn voor het 

werkveld en onderwijs. De centrale opdracht in de module is het ontwikkelen van een 

eHealth interventie volgens de stappen van Intervention Mapping (IM)7. In de module 

worden eHealth theorie en toepassingen getoond en is het IM-proces visueel gemaakt in 

een tekening (figuur 1a) en deze tekening is met H5P (software voor interactieve 

content) voorzien van doorklik-links naar bijpassende lesactiviteiten, lesmateriaal, 

eHealth informatie (figuur 1b, c en d).  

De module was opgezet in een blended-vorm, maar door COVID-19 na 6-weken, zonder 

grote problemen, overgegaan naar een volledige online module. Deze onverwachtse 

overgang kan een negatief effect hebben gehad op de evaluatie van de module2. 

Desondanks was de evaluatie van studenten positief over opzet en inhoud. Vele 

studenten zouden de structuur en helderheid van deze opzet vaker terugzien in het 

onderwijs. Als verbeterpunt werd aangegeven dat ze (meer) weekstructuur en 

duidelijkheid in de werklijnen wensten. De docent was enthousiast over de toegenomen 

betrokkenheid van de studenten, maar binnen de digitale omgeving miste zij enkele 

technische koppelingen in het systeem. Deze veranderingen zijn inmiddels doorgevoerd.  

Figuur 1. Doorklik stappen binnen de interactieve intervention mapping tekening 

(a) Gehele IM tekening met aanklikbare iconen

 

(b) Beeld na aanklikken icoontje  bij stap 1 

 

(c) Beeld na aanklikken ‘Ga naar stap 1’  (d) Beeld na openen van eHealth binnen stap 1  



 

 

 

 
 

Conclusie & Implicaties  

De blended module is goed beoordeeld. De aanpak binnen de module draagt bij aan 

effectief leren en sluit aan op de eHealth informatie behoefte van studenten, docenten en 

praktijk. De module is reeds geïmplementeerd in het 3e leerjaar van Sportkunde en de 

eerste mooie interventies zijn ontwikkeld. De opzet en structuur dient nu al als voorbeeld 

voor vele anderen collega docenten. Ook wordt vanuit Vitale Delta de informatiebehoefte 

omtrent eHealth bij andere hogescholen bestudeerd. 

Deze studie is mede mogelijk gemaakt door Stichting J.W. Rengelinkfonds.  
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