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Digitale Leeromgevingen: De Essentie 
 

# 1 Inleiding (Implementatie van digitale leeromgevingen) 
 
21st century goals: Literacy, Languages, STEM, Digital, Personal Social and Learning, Civic, 
Entrepreneurship, Cultural awareness and expression. 
 
Hoe van teacher-centered naar student-centered ? 

1) Betrokkenheid bij de instructie doen toenemen  
2) Wat is de rol van technologie ? Wanneer wel en niet inzetten ? 

 
4 types van barriers voor de implementatie van digitale leeromgevingen en ICT: 

1) Project economisch 
2) Technisch 
3) Organisatorisch 
4) Persoonlijk-gedragsmatig 

 
Implementatiemodellen: (Verschillende soorten modellen) 

- Microniveau: acceptatiemodel & didactische modellen 
- Mesoniveau: institutionele modellen 

 
Acceptatiemodellen: Cognitieve en affectieve reacties tov DLO => gebruiksintentie => gebruik (Welke 
aspecten zorgen ervoor dat DLO al dan niet geaccepteerd en gebruikt worden door hun beoogde 
gebruikers) 
 
3 acceptatiemodellen: TPB, TAM, UTAUT 
 

1) Theory of planned behavior (TPB) 

 
De theorie van gepland gedrag (theory of planned behavior, TPB) is een theorie die stelt dat intentie de 
belangrijkste factor is voor gepland gedragen dat die intentie weer volgt uit drie factoren: 
 
a) Attitude 
b) Subjective norms (sociale druk) 
c) Perceived behavioral control 

 
 
 
 
 



2) Technology acceptance model (TAM) 

 
The technology acceptance model (TAM) is an information systems theory that models how users come to accept 
and use a technology. The model suggests that when users are presented with a new technology, a number of factors 
influence their decision about how and when they will use it, notably: 

• Perceived usefulness (PU) The degree to which a person believes that using a particular system would enhance his 
or her job performance". 
 

• Perceived ease-of-use (PEOU) – The degree to which a person believes that using a particular system would be free 
from effort" 

 
 
 

3) C – TAM – TPB 

 
Combinatie van TAM en TPB. 
 

 
 
 
 



4) Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) 

 
The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) is a technology acceptance model. The 
UTAUT aims to explain user intentions to use an information system and subsequent usage behavior. The theory 
holds that there are four key constructs:  
1) performance expectancy 
2) effort expectancy 
3) social influence 
4) facilitating conditions. 

 

 

Ditactisch modellen: TPAC, SAMR 
 

1) TPAC (Technological,  pedagological & content knowledge) 
 

De specifieke deskundigheid van de leraar om de kennis en de 
vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en 
begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van 
ict. Omschrijft de kennisbasis die nodig is om ICT en DLO’s 
functioneel in te zetten.  

 
 

 
 

 
 



2) SAMR 

1. Substitution: de technologie wordt ingezet als vervangend hulpmiddel. Voorbeeld: in plaats van 
een atlas Google Earth gebruiken om een plaats op te zoeken. Vraag: Wat win ik door (een deel van) 
de opdracht te vervangen voor een ict-toepassing? 

2. Augmentation: de technologie wordt ingezet als vervangend hulpmiddel en levert een functionele 
verbetering op. Voorbeeld: met behulp van de geïntegreerde linialen in Google Earth de afstand 
tussen twee plaatsen meten. Vraag: Zorgt de ict-toepassing voor een verbetering van de opdracht? 

3. Modification: de technologie leidt tot een verbetering van de opdracht. Voorbeeld: vanuit de school 
een locatie onderzoeken met behulp van de driedimensionale lagen in Google Earth. Vraag: Is de 
opdracht grotendeels veranderd door het gebruik van ict? 

4. Redefinition: de technologie wordt op transformatieve wijze ingezet bij een opdracht, die zonder 
de app of digitale toepassing niet mogelijk was geweest. Voorbeeld: het in Google Earth maken van 
een rondleiding mét voice-over en deze vervolgens online delen. Vraag: Zou de opdracht niet 
mogelijk zijn geweest zonder het gebruik van ict? 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutionele modellen: E-CAPACITY, VIER IN BALANS 
 

1) E-Capacity: refers to the schools' ability to create and optimize sustainable school level and teacher 
level conditions to bring about effective ICT change. 
 

2) Vier in balans-model: Het model beschrijft de randvoorwaarden die nodig zijn om ict in het 
onderwijs goed te kunnen gebruiken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

# 2 Instructional Design (ID) 
 
Instructional design is the practice of systematically designing, developing and delivering instructional 
products and experiences, both digital and physical, in a consistent and reliable fashion towards an efficient, 
effective, appealing, engaging and inspiring acquisition of knowledge 
 
Merril’s first principles of instruction: 
 

1) Authentieke problemen 
2) Bestaande kennis wordt geactiveerd als basis voor nieuwe kennis 
3) Nieuwe kennis wordt gedemonstreerd voor de werknemers/studenten 
4) Nieuwe kennis wordt toegepast door de leerenden 
5) Nieuwe kennis wordt geïntegreerd in de leefwereld van de leerder 

 
 

1) ADDIE model 

 
Het ADDIE model bestaat uit de fasen Analyse, Design, Develop, Implement en Evaluate.  

1) Analyse: Vaststelling van een “performance gap”, Purpose statement (Wat willen we veranderen), 
Vaststellen van de doelstellingen, Analyse van de deelnemers aan het programma, Vaststellen van 
de bruikbare bronnen, Bepalen van het ‘delivery system’ (F2F, computer based,...), Project 
Management Plan opstellen (kernleden van het team) 
 

2) Design: Taak inventaris opmaken, Performance objectives opmaken, Ontwikkel toetsitems, Bereken 
de ROI 
 

3) Develop: Ontwikkelen van trainingsplannen, Selecteren/ontwikkelen van media (DLO), Oriënteren 
van werknemer/trainer, Formatieve evaluatie 
 

4) Implement: Selecteren van de trainers + train de trainers, Voorbereiden van de werknemers 
 

5) Evaluate: Bepalen van evaluatiecriteria, Selectie van evaluatietools, Uitschrijven van een 
evaluatieplan 
 
Positief: Planmatig, gestructureerd werken 



Negatief: Indien lager in de waterval, moeilijk terugwerken, niet echt mogelijk meerdere factoren 
uit vorige fasen toe te voegen.  
 
 

Fase 1: Analyse 
 

 1.1.  vaststelling van een “performance gap” 
  - meten van de eigenlijke vaardigheid 
   
  - meten van de wenselijke vaardigheid 
 
  - identificeren van oorzaken van de performance gap:  tekort aan bronnen 
         tekort aan motivatie 
         tekort aan kennis 
 

1.2.  Purpose statement 
 
 1.3.  Vaststellen van de doelstellingen 
  = wat werknemers zullen kunnen op einde van het programma 
  ≠ beoordelingscriteria 
  
 1.4. Analyse van de deelnemers aan het programma  
 

1.5.  Vaststellen van de bruikbare bronnen 
  - inhoudelijke bronnen 
  - technologische bronnen 
  - “instructiegerelateerde” faciliteiten 
  - menselijke bronnen 
 
 1.6.  Bepalen van het ‘delivery system’ 
  - F2F, computer-based training, video, Blended… 
 

1.7.  Project Management Plan opstellen 
 - kernleden van het team 
 - randvoorwaarden 

   - Gantt chart 
Fase 2: Design 

 
2.1. Taak inventaris opmaken   
 
2.2. Performance objectives opmaken:  
  - sluiten aan bij doelen (observeerbaar) 
  - vaardigheid, condities, standaard (cesuur?) 



 
  - vormen een leidraad voor: 
   - selectie inhoud 
   - selectie media 
   - selectie instructiestrategieën 
   -  meten van kennis/vaardigheden    

   werknemer 
   … 
2.3. Ontwikkel toetsitems 

- overeenkomstig de condities en criteria omschreven in het performance 
objective 

  - storyboards, videoscripts, design van de userinterface, screen templates,
  prototyping 
 
2.4. Bereken de ROI 
 
 

Fase 3: Development 
 

3.1. Ontwikkelen van trainingsplannen: 
  - werkvormen 
  - inhoud 
  - acties van de trainer 
  - acties van de werknemers 
 
3.2. Selecteren/ontwikkelen van media (DLO) 
 
3.3. Oriënteren van werknemer/trainer 
  - vb. advanced organizer 
 
3.4. Formatieve evaluatie 
  - doel: herzien van de instructie voor implementatie 
  - via: F2F, small group 
  - hoe: item analyse, attitude vragenlijsten, observatie 
  - eindstuk: pilootstudie 

 
Fase 4: Implementation 
 

4.1. Selecteren van de trainers + train de trainers 
 
 
4.2. Voorbereiden van de werknemers 



  - Communiceren over de cursus (doelstellingen, methodes, …) 
  - Praktische zaken, zoals timing, locatie… 
  - Meedelen hoe tracking van de werknemer zal gebeuren (beoordeling dus eigenlijk…) 
 
Fase 5: Evaluation 

 
5.1. Bepalen van evaluatiecriteria 

 
 

5.2. Selectie van evaluatietools 
  - survey 
  - role play 
  - authentic work tasks 
 
  5.3. Uitschrijven van een evaluatieplan  
 
 
 

 
  
  

 
 

 
 
 
 

  
 

2) Pebbles in the pond:  

 
A Pebble in the Pond is an instructional design method. It is based on the First principles of 
instruction of Merrill, that he sees as being the underlying elements shared by many effective 
instructional models and theories. 
 
Designed for problem-based learning, the model is perceived as a series of cocentric circles at 
whose heart lies the problem to be solved. Radiating outwards are the steps ('ripples') to be taken 
in the design of a unit of instruction. 
 

a) Problem 
refers to the task to be accomplished 

 



b) Progression 
the identification of smaller problems that increase in complexity, leading to the 
acquisition of the capacities required to solve the problem set out. 
 

c) Analysis 
identification of skills and knowledge needed to complete the progression defined 
above 
 

d) Strategy 
refers to the instructional strategy to be used to engage students and take them 
through the progression of tasks (any number of instructional design models can 
be used at this point, eg. 5e or 7e learning cycles). 
 

e) Design 
the design of the interface design and the instructional architecture of  
the system that will be used in the instructional context. 
 

f) Production 
production of instructional materials and interface 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

3) SAM 

 
Kritiek op ADDIE: Kostprijs, tijdinvestering, ROI 
 
Uitgangspunten SAM: 

a) Ontwikkelingsproces moet iteratief (herhalend) zijn.  
Evaluate => Design = > Develop (opnieuw en opnieuw) 

b) Ontwkkelingsproces moet samenwerking ondersteunen 
c) Ontwikkelingsproces moet effectief en efficient zijn 
d) Project moet handelbaar/manageable zijn 

 



ADDIE is meer gestructureerd dan SAM, mààr veel minder dynamisch door waterval.  Bij ADDIE kan je niet 
meer terugkeren naar eerdere stappen in het model.  
SAM = herhalen! 
 
Twee soorten SAM: SAM 1 en SAM 2 
 
Sam 1:  
 
- Kleinere projecten, individueel/klein ontwikkelingsteam, geen technologische ontwikkeling nodig. 
- De cirkel van Evaluate => Design = > Develop is de enige stap in het proces.  
- 3 iteraties, elke iteratie start met Evaluatie, dus de eerste keer evaluatie van de huidige situatie => 
Oplossing ontwerpen => Deze uitwerken. 
- Iteratie 2 & 3 zijn hetzelfde.  
 
Sam 2: 

- Grotere projecten 
- Aparte (interagerende) cycli voor design en development 

 
1) Voorbereidingsfase 

Info verzamelen, doel vooropstellen, mogelijkheden uitsluiten 
 

2) Savvy Start 
Brainstorm op basis van verzamelde info => Ruwe prototype => performance indicatoren worden 
voorop gesteld 
 

3) Iteratieve design fase 
Identiek aan de SAM 1, maar afronding ifv development 
 

4) Iteratieve developfase 
Design wordt in ontwikkeling gebracht, development levert input voor design. Proces gaat terug 
naar de design fase, applicatie wordt aangepast aan opmerkingen van Development.  

# 3 Learning Analytics 
 

- Learning Analytics = Het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data over de lerende 
en zijn context, met als doel het leren en de leeromgeving beter te begrijpen en te optimaliseren.  

 
- LA op verschillende niveaus: 

Macro: Landelijk / regionaal / internationaal 
Meso: Onderwijsinstelling / Schoolniveau 
Micro: Klasniveau 
 



- LA binnen de onderwijskunde: LA is een cyclisch proces. Het is dus belangrijk dat je Feedback / 
Interventie geeft en effectief iets doet als onderwijzer met de data die je verzamelt. 
 

- LA is een cyclisch proces, en bestaat dus uit een loop. 
Student => Data => Analyse & Visualisatie => Interventie 
 

- Waarom LA ? 
 
Voordelen voor docenten: 
Inzicht in studentengedrag. Monitoren van het leerproces. Kwaliteit leerproces ? (Slaat dit aan? Te 
saai?) Opbouw cursus. 
 
Voordelen voor studenten: 
Inzicht in eigen studiegedrag. Monitoren van eigen activiteiten en leerproces.  
 

ð Gerichte feedback 
ð Leren en leeromgeving optimaliseren 

 
- Welke data moeten we nu verzamelen ? 6 categorieen ! 

1) Oriëntatie op het vak, leerdoelen en assesment.  
Bv. Heeft de student de vakfiche met informatie over de vakinhoud gelezen ? 
 

2) Leeractiviteiten 
Bv. Heeft de student de opdracht gemaakt ? Hoe lang heeft de student aan de opdracht 
gewerkt ? 
 

3) Groepsactiviteiten 
Bv. Wat is de bijdrage van een student aan een groepsdiscussie ? 
 

4) Toetsen 
Bv. Maakt de student tussentijdse oefenexamens ? 
 

5) Materialen en Middelen 
Bv. Welk studiemateriaal wordt het vaakst gebruikt ? 

6) Context en studiekenmerken 
Bv. Wat is de achtergrond van een individuele student ? (Vooropleiding)  

 
 
- Formative analytics: Hebben tot doel om de individuele lerende te empoweren zodat hij het maximale kan 
bereiken doorheen feedback en visualisaties op het leerpad. 
 

- Gevaren bij LA ? Leerlingen kunnen zich bekeken, bekritiseerd voelen. Privacy ! 



Sluit ook de loop effectief. Interventie mag niet vergeten worden.  
Is het het wel waard door extra werklast bij de leerkracht ? 

 
=> LA inzetten om een krachtige motiverende leeromgeving te creeren. Hoe ? 
Door te voldoen aan de 3 basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie: 
 

A) Autonomie 
B) Verbondenheid 
C) Competentie 

 

# 4 Flipped Learning 
 
Voordelen van Flipped Classroom: 

1) Lessons become more student centered, with teachers able to tailor activities to suit different needs 
and abilities. 

2) Homework becomes more meaningful 
3) Students take control over their own learning and acquire better study skills. 

 
Nadelen van Flipped Classroom: 

1) Kost veel tijd van leerkrachten 
2) Studenten moeten gemotiveerd zijn, en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

 
Verschil tussen Flipped Classroom en Blended Learning: 
 
Blended: 
Focus op technologie 
Doel: betrokkenheid leerling/werknemer verhogen 
Combinatie van asynchroon e-learning en traditionele face to face learning. 
 
 
Flipped: 
Focus op werkvormen die actief leren bevorderen. 
Doel: vaardigheden van hogere orde ontwikkelen 
  
Gersteins model voor Flipped Learning 
 
Gezamenlijke actviteiten: Experience (Praktijk / Presenteren projecten) / Now what (In groep aan de slag 
gaan) 
 
Individuele activiteiten: What (Zelf leerstof verwerken) / So What (Bv. Eigen blog maken) 
 



Vier Fasen in Gersteins Model  
 

1) Fase 1: Orientering en engagement What (Zelf leerstof verwerken) 
 
Doel: betrokkenheid trainees vergroten 
Gezamenlijke authentieke activiteit 
Zowel F2F als online 
Narratief aanbieden 
 

2) Fase 2: Inhoudelijke/conceptuele fase So What (Bv. Eigen blog maken) 
 
Doel: concepten leren kennen 
Trainees gaan zelfstandig aan de slag met de concepten van fase 1. 
 

3) Fase 3: Verwerking van de inhoud/concepten Now what (In groep aan de slag gaan; 
experimenteren; creativiteit) 
 
Doel: Reflecteren op/ betekenis geven aan de concepten uit fase 1 & 2 
 

4) Fase 4: Presenteren / toepassen Experience (Praktijk / presenetren van projecten) 
Doel: Trainees presenteren een persoonlijke verwerking van wat ze hebben geleerd. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
  

# 5 CSCL 
 
Computer supported collaborative learning.  
Bv. Samen schrijven in Google Doc, samen telewerken op verschillende locaties. 
 
Afgelopen 100 jaar is onderwijs amper geëvolueerd. Over heel de wereld zijn klassen vrij gelijkend.  
 
Industrie 4.0: Processen worden overgenomen door computers, non-routine taken worden belangrijker, 
technologie moet intelligent ingezet worden. 
 



Technologie moet ingezet worden in een aanvullende functie, niet vervangend, dus geen robots als 
leerkrachten.  
 
Hoe leren we? Knowledge transfer / acquisition Gewoon een boek vanbuiten leren, memoriseren, 
examens afleggen. 
 
Hoe zouden we moeten leren ? Knowledge construction. Projecten, samenwerken, exploratie. 
 
 
Design principes van Dillenbourg (voor onderwijs)  

1)  Control: Leerkracht heeft de controle 
 

2)  Visibility: Maak het onzichtbare zichtbaar. Visibility can be achieved by reifying - making the invisible    
visible – and by materializing – replacing digital objects with physical ones. 
 
3) Flexibility: Aanpassen aan leernoden van leerlingen. The possibility for a teacher to change, on the 

fly, any decision made either by himself or the designer when preparing the activity. 
 

4) Psyciality: Physicality is also the use of tangibles and paper as an interface. Orchestration is 
physical: it is about mobility, gaze and distance between actors. 
 

5) Minimalism: Less is more. In learning theories, a lot of focus has been on the cognitive load of the 
learner, but what about the cognitive load of the teacher (orchestration load)? 

 
 
Shifts in onderwijs: 
Passief => Interactief 
Individueel => Samenwerken 
Locatieafhankelijk => Meerdere locaties 
 
Vaak interessant om instructie te beginnen met een problem solvingstaak. 
Activeren van voorkennis: Verschillende perspectieven betrekken => voorbereiden van instructiefase.  

Voorbeeldvragen  
 

Voorbeeldvraag 1  

Het ADDIE-model is het meest gebruikte ID-model om digitaal ondersteunde leeromgevingen binnen een bedrijfs- of 
onderwijscontext vorm te geven. Omschrijf bondig de verschillende fasen van het ADDIE-model. Motiveer daarnaast 
waarom het ADDIE-model zo dikwijls wordt gebruikt in vergelijking met andere modellen zoals SAM.  



 
Antwoord 

Het ADDIE model bestaat uit de fasen Analyse, Design, Develop, Implement en Evaluate.  

1) Analyse: Vaststelling van een “performance gap”, Purpose statement (Wat willen we veranderen), 
Vaststellen van de doelstellingen, Analyse van de deelnemers aan het programma, Vaststellen van 
de bruikbare bronnen, Bepalen van het ‘delivery system’ (F2F, computer based,...), Project 
Management Plan opstellen (kernleden van het team) 
 

2) Design: Taak inventaris opmaken, Performance objectives opmaken, Ontwikkel toetsitems, Bereken 
de ROI 
 

3) Develop: Ontwikkelen van trainingsplannen, Selecteren/ontwikkelen van media (DLO), Oriënteren 
van werknemer/trainer, Formatieve evaluatie 
 

4) Implement: Selecteren van de trainers + train de trainers, Voorbereiden van de werknemers 
 

5) Evaluate: Bepalen van evaluatiecriteria, Selectie van evaluatietools, Uitschrijven van een 
evaluatieplan 

Waarom ADDIE ? 

ADDIE is meer gestructureerd en lineair, en kan dus eenvoudiger en gebruiksvriendelijker overkomen. 
ADDIE bestaat ook al sinds de jaren ’70, het is populair en ingeburgerd. Wel minder dynamisch dan SAM, je 
kan niet ‘backtracken’ door het waterval-design van ADDIE.  

 

Voorbeeldvraag 2  

De dienst cardiologie van het UZ Gent wenst het gebruik van het Stanford Virtual Heart (SVH) in haar onderwijs en 
professionaliseringsinitiatieven te integreren. SVH is een virtuele leeromgeving die student-artsen toelaat om de 
anatomie en fysiologie van het hart op een actieve manier te inspecteren, modelleren en manipuleren.  

Het bestuur van de dienst cardiologie weet echter dat niet alle artsen de implementatie van SVH zullen aanvaarden en 
integreren in hun onderwijs. De cijfers van de Standish Group tonen immers aan dat ongeveer de helft van alle 
nieuwe digitale implementaties de vooropgestelde doelstellingen (mbt timing, budget of gewenste functionaliteit) 
niet haalt, terwijl een kwart voortijdig wordt afgebroken.  

Om de aanvaarding van het gebruik van SVH door alle artsen te garanderen, wenst de dienst in te spelen op de 
kernfactoren en de daaraan gerelateerde externe variabelen die door Lee, Hsieh & Ma (2011) worden omschreven in 
het TAM-model.  



1a) Leg bondig de werking van het TAM-model uit. Omschrijf hierbij de verschillende componenten alsook (waar 
mogelijk) de relaties tussen deze componenten.  

The technology acceptance model (TAM) is an information systems theory that models how users come to accept and 
use a technology. The model suggests that when users are presented with a new technology, a number of factors influence 
their decision about how and when they will use it, notably: 

• Perceived usefulness (PU) – The degree to which a person believes that using a particular system would enhance his 
or her job performance". 
 

• Perceived ease-of-use (PEOU) – The degree to which a person believes that using a particular system would be free 
from effort" 

 

2a) Welke concrete opdrachten/acties zou je op basis van het TAM-model doorvoeren in de dienst cardiologie om een 
maximale aanvaarding door alle artsen te garanderen?  

- Perceived usefulness: Ze kunnen proberen duidelijk te maken aan de artsen dat het nuttig is 
- Perceived ease of use: “Het is makkelijk joch” 

 
ð Deze twee factoren zullen de houding van de artsen tegenover het 

gebruik beïnvloeden.  
ð Invloed op gedragsmatige gebruiksintentie 
ð Eigenlijk gebruik 

 


