
 

‘Bricks’ 
Bouwstenen voor interactieve en blended leerconcepten 

 
Inleiding 
‘Bricks’1 geeft je bouwstenen om interactieve en blended samengestelde leerconcepten te bouwen. 
‘Bricks’ is geschikt voor het opbouwen van geheel nieuwe ontwikkelprogramma’s, maar je kunt er ook 
bestaande lesconcepten mee actualiseren en verbouwen. Je kunt ‘Bricks’ gebruiken om gehele 
leergangen en scholingen vorm te geven, afzonderlijke lessen samen te stellen of workshops vorm te 
geven. Samen met je collega’s leg je fundamenten voor een aantrekkelijke lesomgeving of ontwerp je 
individueel jouw gewenste leerhuis. 
In ‘Bricks’ wordt een combinatie gemaakt met het canvas model van Osterwalder en Pigneur, waardoor 
er optimaal op de ontwikkelbehoefte van de deelnemer wordt ingespeeld, de waarde propositie aansluit 
bij de leerwensen van de deelnemer en er tegelijkertijd input is voor het succesvol in de markt zetten 
van het leerconcept of de scholing. 
‘Bricks’ nodigt met vragen uit tot nadenken, rondneuzen, kritisch meedenken, zoeken, evalueren, 
discussie, vernieuwen, stapelen, voegen, ontwerpen, de hoogte in, de breedte opzoeken en een 
blauwdruk te maken voor gefundeerde en duurzame ontwikkeling. 
 
Canvas model 
ü Geeft inzicht in de waarde propositie van de scholing2. 
ü Geeft inzicht in het deelnemerssegment van de scholing. 
ü Geeft inzicht in de relatie met de deelnemers aan de scholing. 
ü Geeft inzicht in hoe potentiële deelnemers aan de scholing worden bereikt. 
ü Geeft inzicht in de kernactiviteiten die nodig zijn voor de scholing. 
ü Geeft inzicht in de hulpbronnen die nodig zijn voor de scholing. 
ü Geeft inzicht in de kernpartners voor de scholing. 
ü Geeft inzicht in de kostenstructuur en de inkomstenstromen. 
 
De ‘Bricks’  
ü Onderwerp: Waar gaat de scholing over en waarom? 
ü Deelnemers: Wie gaat de scholing volgen, wat houdt de deelnemers bezig, wat is het niveau? 
ü Value map: Wat wordt met de scholing aangeboden? 
ü Match: Hoe passen vraag en aanbod bij elkaar? 
ü Waarde propositie: Wat hebben de deelnemers eraan, wat zijn de concrete resultaten, wat is de 

toegevoegde waarde, wat maakt het verschil? 
ü Leerdoelen: Wat wordt geleerd en ontwikkeld? 
ü Opbouw: Welke logische onderdelen zijn er? 
ü Bronnen: Welke leerbronnen worden gebruikt? 
ü Online: Welke online leeractiviteiten worden ingezet en hoe? 
ü Offline: Welke offline leeractiviteiten worden ingezet en hoe? 
ü Praktijk: Wat wordt in de praktijk ontwikkeld? 
ü Ondersteuning: Wat is er nodig om de scholing te doen slagen? Welke middelen worden ter 

ondersteuning ingezet? 
ü Toetsing: Hoe wordt gemeten of de leerdoelen zijn behaald? 
ü Integratie: Hoe is de relatie met de deelnemers voor, tijdens en na de scholing? Hoe wordt 

inbedding en borging van nieuwe competenties en daarbij passend gedrag gewaarborgd? 
ü Kostenstructuur: Welke kosten moeten worden gemaakt? 
ü Inkomstenstroom: Welke inkomsten worden gegenereerd? 

                                                             
1 ‘Bricks is gebaseerd op het door Soluciones Auténticas ontwikkelde ‘Ladrillos®’. Het FPZ Instituut heeft toestemming om Bricks’ als 
methode in te zetten voor het ontwikkelen van scholingsprogramma’s binnen zorgonderwijs. 
2 Daar waar scholing staat kan tevens training, workshop, cursus, les of module worden gelezen. 


