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Transitie 
Het produceren van een nieuw blended learning concept is een fantastisch proces. Het brengt 
veranderingen in traditionele modellen die vaak een zeer positieve invloed hebben op zowel de lerende 
als de leraar/trainer. Aan de andere kant komt er bij de overgang van face-to-face leren naar blended 
learning ook een hoop kijken: 

• wat werkt eigenlijk wel en niet bij deze transitie? 
• welke nieuwe materialen hebben we nodig in ons blended learning concept? 
• hoe organiseren we de productie van de nieuwe materialen? 
• wie heeft de expertise om de digitale of online producties te maken? 
• welke (nieuwe) rol krijgen de docenten of trainers? 
• hoe gaan we deelnemers motiveren om actief bezig te gaan? 

Samen produceren 
Flooow heeft met een groot aantal scholen en organisaties een succesvolle transitie gemaakt van face-to-
face leren naar blended learning. Deze ervaring zorgt ervoor dat we de valkuilen en good practices bij 
iedere vraag goed kennen. En die ervaring zetten we natuurlijk ook graag bij jouw organisatie in! 

Iedere organisatie heeft al veel expertise in huis. Docenten en trainers zijn professionals op didactisch 
gebied en hebben vaak veel ervaring in het maken van lesmaterialen. Bij het produceren van blended 
learning stimuleert Flooow dan ook het inzetten van deze expertise: wat een organisatie zelf al kan, 
hoeven wij niet over te nemen. Dit scheelt budget en zorgt voor een borging van de nieuw opgedane 
kennis binnen de organisatie. 

Hoe gaat een productie met Flooow in z’n werk? 
Ieder project is anders, maar er zijn enkele vaste waarden die we naar iedere opdracht meenemen: 
we starten met een intakegesprek om alle wensen, kaders, verwachtingen en ambities samen door te 
spreken. Indien gewenst kan Flooow tijdens dit gesprek ook ter inspiratie een korte presentatie 
verzorgen van referentie-projecten. Na dit gesprek volgt de structuursessie, waarna Flooow een 
prijsopgave en een plan van aanpak oplevert. 

Als we de samenwerking starten maken we een project-board in onze projectmanagement-tool Trello 
aan. Hierin delen we alle communicatie, bestanden en voortgang met de opdrachtgever. Geen lange e-
mailconversaties en bestanden meer die zoek raken, maar alle projectdocumentatie handig op één plek. 
En 100% transparant, want alle teamleden communiceren alleen via dit ‘board’. 

Flooow werkt vanuit de “Build – Measure – Learn” cyclus. Alle producties die we bouwen testen we zo snel 
mogelijk met de eindgebruikers. Begrijpen ze de inhoud, is het inspirerend, komt de boodschap over en 
snappen ze de doorloop? De resultaten vormen de basis voor een continu proces van aanpassen, tot we 

http://flooow.nl/blendedlearning/structuursessie/


zeker zijn dat het blended concept werkt. Na oplevering worden alle redactionele materialen eigendom 
van de opdrachtgever. Zo heb je volledige controle over de materialen die wij voor jou gemaakt hebben. 

Wat voor expertises heeft Flooow in huis? 
Flooow beschikt over een groot netwerk, waardoor we voor iedere vraag en ieder budget een passend 
team kunnen samenstellen. Ieder lid van het Flooow-team heeft, naast een technische expertise, ook een 
didactische achtergrond. Zo werken we met cameramensen die tevens voor de klas hebben gestaan, met 
redacteuren die daarnaast docententrainingen verzorgen en met editors die zelf freelance trainer zijn 
geweest. 

Flooow kan je helpen bij het maken van: 
• korte en krachtige video’s met een heldere boodschap 
• vlotte animaties met humor en een leerzame twist 
• vlijmscherpe teksten en een motiverende cursus-structuur 
• overzichtelijke Prezi’s en screencasts met voice-over 
• open en duidelijk projectmanagement om samen succes te behalen! 

Prijzen? 
Onderstaande prijzen zijn indicatief: afhankelijk van de precieze wensen maken we een duidelijke 
prijsopgaaf. 

• videoproductie: ca. €1.000,- per minuut 
• animatie: ca. €3.000 per minuut 
• screencast: ca. €500,- per minuut 
• Prezi: ca. €1.000,- per stuk 
• redactie: ca. €90,- per uur 
• projectmanagement: ca. €90,- per uur 
• structuursessie: €750,- per sessie 


