
12 manieren
om ChatGPT te gebruiken bij:
het ontwerpen van 
blended learning



EEN KLEINE DISCLAIMER

• ChatGPT weet niet wat hij zelf zegt. Het is en blijft 
een soort grote bullshit-generator. Houd dit in je 
achterhoofd.

• Ik heb alle prompts (de input die je geeft) in het 
Nederlands geschreven. Je krijgt dan ook in het 
Nederlands antwoord, maar dit gaat niet altijd 
even vlekkeloos. Kijk alles goed na (of werk in het 
Engels en vertaal zelf).

• Binnen een chatsessie met ChatGPT worden alle 
eerdere prompts + gegeven antwoorden  
onthouden. Verfijn de output door steeds nieuwe 
en meer concrete instructies te geven.

Let’s begin



1. STEL VRAGEN
Begin simpel: stel alle vragen die je hebt, alsof je dat

zou doen aan een collega of ondersteuner.



2. MAAK PERSONA’S
Een persona is een ijkpersoon, die je gebruikt als 

referentie bij het uitwerken van je onderwijsontwerp.



3. MAAK (OF CHECK)
JE LEERUITKOMSTEN

Genereer leeruitkomsten op basis van input, of laat je 
gemaakte leeruitkomsten checken op kwaliteit.



4. BOUW EEN REEKS 
ACTIVITEITEN

Vraag om een reeks van activiteiten uit te werken,
en geef daarbij aan hoe je de output wilt. 



5. STRUCTUREER JE 
COLLEGE OF LES

Laat een structuur bedenken voor je les of college. Geef 
enkele concrete uitgangspunten mee, zoals werkvormen.



6. LAAT JE INSPIREREN
Laat je inspireren met nieuwe werkvormen. Vraag bijv. 

naar werkvormen voor toetsing, binding of leeractiviteiten.



7. RICHT JE DLO IN
Maak een boomstructuur voor de inrichting van je

cursus in de digitale leeromgeving.



8. MAAK QUIZ-VRAGEN
Creëer quizvragen die je kan aanbieden in de digitale 
leeromgeving. Vraag evt. om feedback per antwoord.



9. BEDENK OPDRACHTEN
Bedenk opdrachten, compleet met instructie en criteria, 

voor bijvoorbeeld discussie- of schrijfopdrachten.



10. Werk een RUBRIC uit
Laat de chatbot een rubric uitwerken op basis van vooraf 

bedachte criteria voor opdrachtbeoordeling.



11. Kijk teksten na
Je kan ChatGPT vragen om een tekst na te kijken. Biedt 

de tekst aan als input en geef aan waarop te letten.



12. BOUW EEN 
EVALUATIEPLAN

Laat ChatGPT je helpen bij het uitwerken van
een evaluatieplan voor je onderwijs.



…OF BEDENK JE
EIGEN PROMPT!

ChatGPT werkt met prompts. Een prompt is een zin die je 
gebruikt als invoer om ChatGPT aan het werk te zetten. 

Het is daarom essentieel om je aanwijzingen zo scherp 
mogelijk te formuleren:

- Zorg voor nauwkeurige en duidelijke instructies.
- Vermijd lange zinnen met veel subpunten.
- Leg de context van je vraag uit.
- Let goed op woordkeuze in je aanwijzingen.
- Vermijd lastig jargon en leg dingen uit.
- Vermijd ook gesloten vragen of te algemene vragen.
- Verfijn je prompts door steeds verder te specificeren.

LEES HIER MEER OVER HET SCHRIJVEN VAN PROMPTS

https://neuroflash.com/nl/chatgpt-hoe-je-de-perfecte-prompts-schrijft/


| www.barendlast.com

Wil je meer weten over blended learning?
Check dan mijn boeken:

‘Blended learning en onderwijsontwerp’
&

‘Blended learning in de praktijk’

KLIK HIER

http://www.barendlast.com/
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-8784_Last/100-9679_Blended-learning-en-onderwijsontwerp
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-8784_Last/100-11200_Blended-learning-in-de-praktijk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-8784_Last



