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Wat is goed onderwijs? 

Levenslang leren 

1. Waar en wanneer leren we? 

• Tijdens onze opleiding 

• Tijdens je hele levensloop (persoonlijke ontwikkeling) 

• Wanneer we starten met een job (vakspecifieke kennis en vaardigheden) 

• Tijdens het uitvoeren van de job (constant beter worden) 

• Tijdens opleidingen binnen de job (constant veranderende technieken + persoonlijke  

ontwikkeling) 

➢ Levenslang leren 

2. In het takenpakket van de bedrijfspsycholoog: 

• Vaak deel van HR-team: niet enkel selectie en aanwerving maar ook: 

o Opvolging personeel en noden tot training vaststellen 

o Een opleidingsplan maken (welke competenties nodig om te starten, welke nog aan 

te  leren) 

o Training/opleidingen ontwikkelen en evalueren 

➢ Dus belangrijk om te weten hoe goed ‘onderwijs’ eruit ziet! 

3. Goed onderwijs is … 
• Goed onderwijs is leerlinggericht,  bouwt actief kennis op en heeft  aandacht voor 21ste 

eeuwse  vaardigheden, en dit bij voorkeur  ondersteund door een mediarijke  

leeromgeving. (Vanderhoven, Verdurmen & Schellens, 2019) 

• De leerling centraal, de leraar cruciaal (zie artikel) 

4. Technologie in de klas 

• Uit onderzoek blijkt zo dat de loutere aanwezigheid van technologie in de klas niet per 

definitie leidt tot een verandering in de gebruikte didactische werkvormen door 

leraren. Deze houden vaak vast aan leerkrachtgericht, inhoudsgericht onderwijs, en 

komen dus niet tot de krachtige leeromgeving die actief, leerlinggericht onderwijs 

stimuleert op maat van elke leerling  

o Vb. boek-achter-glas’-fenomeen: pdf-cursussen worden op tablet ingevuld in plaats 

van op papier, maar aan de frontale, leerkrachtgerichte onderwijsmethode 

verandert niets. 

➢ Innoverende leeromgevingen en technologie kunnen dus wel een belangrijke 

meerwaarde zijn maar een grote rol is weggelegd voor de leraar in het krachtig 

inzetten van deze leeromgevingen: het gaat niet om wat je gebruikt, maar wel hoe je 

het gebruikt.   
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Vaardigheden leraar  

1. Vakinhoudelijke kennis 

• Kennis over het domein waarover lesgegeven wordt 

• Wat moet aangeleerd worden? 

2. Didactisch- pedagogische kennis 

• Goede didactische kennis 

• Hoe leer ik best iets aan? (aangepast aan de context waarin je je bevindt)  

o Welke organisatie van de klas? 

o Welke didactische werkvormen: vraaggesprek, oefeningen, zelfstandig begeleid 

leren, … 

3. Technologische kennis 

3.1 Zes types leraren 

1. Bezorgd: willen leren werken met ICT, maar krijgen te weinig ondersteunen 

2. Digitaal: er bestaan handige tools om lessen te structureren, maar moeten hier actief 

naar op zoek gaan 

3. Tevreden: als ze hulp nodig hebben kunnen ze terecht bij collega’s of ICT-coördinator 

4. Innovatief: zouden niet weten hoe ze een ideale les kunnen geven zonder ICT 

5. Traditioneel: geeft liever les op de oude manier 

3.2 Voor- en nadelen technologie 

• Voordelen 

o Opvolging leerprocessen 

o Technologische opportuniteiten  

o Differentiatie (eenvoudig zien wie mee is met de leerstof en wie niet en kunnen 

omgaan met de verschillen tussen leerlingen in de klas) 

• Nadelen 

o Technologiegebruik 

o Geschikt lesonderwerp 

o Controleverlies (chaos/lawaai) 

3.3 Leerlinggericht onderwijs 

• Gebruik van ICT past binnen deze visie van leerlinggericht onderwijs, belang van de 

leeromgeving 

o MAAR technologie en innovatieve leeromgevingen leiden niet automatisch tot 

leerlinggericht onderwijs, want technologie alleen leidt niet tot verandering (bv. 

boek-achter-glas fenomeen) 

3.4 TPACK (artikel Koehler & Mishra, 2009) 

• Technological Pedagogical Knowledge: Kennis over hoe (een specifieke)  technologie 

de didactiek kan wijzigen 

• Technological Content Knowledge: Kennis over hoe technologie de inhoud  kan 

wijzigen 
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• Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): kennis over de  interactie 

tussen de drie componenten van kennis (pedagogie, content en technologie) 

➢ Er bestaat niet zoiets bestaat als een  'beste manier' om ICT te integreren. De  

bekwaamheid van een instructor om naar  gelang de context flexibel om te gaan 

met  de drie componenten is dan ook cruciaal. Als begeleider van leerprocessen 

moet de  leraar de mogelijkheden van ICT kennen,  zien en gebruiken op het juiste 

moment  (Schellens, 2017) 

 

 

 

Didactisch- pedagogische kennis 

1. Sociaal constructivisme 

• Leer- en instructietheorie 

• Grondleggers: Piaget (‘Hoe leert een kind zaken aan?’) & Vygotsky 

• Uitgangspunt 

o Kennis: wordt ‘geconstrueerd’ door de lerende zelf (Piaget) 

▪ Zelf nadenken over onderwerp na interactie professoren/studenten/… 

▪ De professor stelt de ‘juiste’ vragen waardoor je zelf gaat nadenken 

o Sociaal: in interactie met anderen (Vygotsky: zone van naaste ontwikkeling) 

• Gevolg voor de onderwijscontext: veel aandacht naar de leeromgeving 

o Betekenisvol leren in authentieke en realistische contexten 

o Ervaringsgericht, actief leren: meer dan alleen luisteren, zelf ervaren (praktijkgericht) 

o Samenwerkend leren: eigen talenten tonen, elkaar steunen (compatibel zijn) 

o Differentiatie en personalisatie: leeromgeving aanpassen aan luisteraars/voorkennis 

o Voortdurende evaluatie: formatief (= evaluatie gebruiken om je vooruit te helpen 

en te vormen) 
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2. Leerlinggericht versus leraar gericht 

 

➢ Idealiter: evalueren naar leerlinggericht onderwijs 

o Leerstof linken aan eigen ervaring 

o Zelfstandig aan de slag gaan, maar steeds onder begeleiding 

➢ Leerlinggericht onderwijs ≠ zelfgestuurd onderwijs 

o Leerlinggericht: eerst voorkennis aanleren en juiste vaardigheden leren 

ontwikkelen. Leraar als coach, die leerlingen actief aan de slag zetten 

o Zelfgestuurd onderwijs: de leerling neemt zelfstandig en met zin voor 

verantwoordelijkheid de sturing voor de eigen leerprocessen in handen 

3. Klaslokalen/leerlingen over de wereld heen 

3.1 Klaslokalen 

• Gelijkenissen: opstelling lokaal (rijen, leraar van voor)  

• Verschillen: aankleding lokaal, beschikbare materiaal 

3.2 Klaslokalen ahv leeftijd 

• Verschillen:  

o hoe ouder we worden, hoe minder aankleding in de lokalen 

o hoe ouder we worden, hoe verder de leerkracht van de leerlingen staat 

o differentiatie valt weg, steeds grotere groepen die op dezelfde manier aan de slag 

gaan, minder controle leerkracht 

o Interactief onderwijs lastiger in hoger onderwijs door klasruimte (bv. aula) en 

middelen (bv. enkel vragen stellen, digitale middelen zoals PowerPoint) 
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E-learning: een hype? 
Wat is e-learning? 
• = a wide set of applications and processes, such as web-based learning, computer-based 

learning, virtual classrooms, digital collaboration.  

• Onderwijstechnologie: 

o = Als je het woord letterlijk ontleedt gaat het over het gebruik van technologie in het 

onderwijs. Daar wordt nu vaak ICT mee bedoeld, maar dat heeft meer te maken met 

ons huidige beeld van technologie. Het heeft echter betrekking op alle vormen van 

technologie in het onderwijs, van overheadprojector tot smartphone. 

• Enkele cijfers: 

o Sinds het jaar 2000 was de groei van de e-learning industrie 900% 

o Elke geïnvesteerde dollar in online training resulteert in 30 dollar productiviteit 

o Meer dan 41,7% van de Fortune 500 bedrijven maken gebruik van een soort 

technologie om hun werknemers te trainen 

o 72% van de organisaties gelooft dat e-learning hen helpt hun concurrentievoordeel te 

vergroten dor hen de mogelijkheid te bieden de veranderen bij te houden 

o Organisaties dat gebruik maken van e-learning technologie bereiken 18% boost in 

werknemers engagement 

o IBM spaarde ongeveer 200 miljoen uit nadat ze veranderende naar e-learning 
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Digitale leeromgevingen: enkele voorbeelden 

1. Elektronische leeromgeving (ELO) 

• Synoniem: Learning management system (LMS), Virtual Learning Environments, digital 

learning environment, course management system  

• “Web-based applications, runnnig on a server and accessible with a web browser from 

any location with an internet connection” (De Smet, 2015)  

o Bv. Canvas, Ufora, Minerva, Smartschool, … 

• ELO wordt gebruikt voor: 

o Administratieve ondersteuning van het leerproces 

o Vereenvoudiging van communicatie 

o Design en implementatie van leermaterialen (bundeling en ordening in leerpaden) 

2. Leerpaden 

• Roadmap voor de lerende 

• Volgsysteem voor leerkrachten, zo kunnen ze het proces van de lerende bekijken 

• Bouwblokken: leerobjecten  

o Teksten 

o Webpagina’s 

o Video’s, afbeeldingen 

o Oefeningen/opdrachten 

o Toetsen  

• Persoonlijk pad: voorwaarden voor vordering, delen overslaan,…  

• Data van de lerende wordt bewaard 

3. Bouwblokken: h5p 

• = H5Pakket is een tool waarmee je verschillende interactieve content kunt maken en 

delen. Deze interactieve content kun je gemakkelijk gebruiken voor een website, in 

een e-learning module, cursus, quiz, … 

4. Weblectures 

• Wat? 

o Een opname van bv een presentatie, (hoor) college, lezing, workshop,… 

o Die bekeken kan worden met webbrowser 

o Korte instructiefilmpjes (kennisclips) maar ook volledige lesopnames of interactieve 

sessies met streaming video 

o = webcollege, videocollege, digital college, slidecast college, college online 

o = webcast, webinar, online seminar 

• Waarom? 

o Bekijken van (gemiste) (delen van) colleges 

o Herhalen van leerstof 

o Maken/nakijken van aantekeningen 

o Oefenen voor examen/testing 

o Voorbereiding op de les 
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5. Activerend onderwijs 

• Video’s bekijken is een passieve activiteit 

• Veel drop-out 

• Weinig zicht op of alles gezien is 

• Mogelijke oplossingen: 

o Bijhorende opdrachten met vragen 

o Interactieve video: meer betrokkenheid, minder passief 

MOOC? 

1. Wat? 

• Dave Cormier & Bryan Alexander, 2008 

• MOOC = Massive Open Online Course 

• The MOOC is a technology based learning format that encourages open education and 

distance learning. MOOCs are open in the sense that they are free from (example. 

geographical) boundary of physical classrooms in that they are held entirely online.  

• Vanuit connectivisme: 

o Genetwerkte wereld 

o Connectie tussen kennis, informatiebronnen, mensen,… 

o Informatie zoekvaardigheden belangrijk! 

• Massive: gericht op een zeer groot doelpubliek 

• Open: 

o Vrij van geografische grenzen 

o Vrij van fysieke grenzen  

o Vrij van tijdsgrenzen 

o Vrij van toegangsvoorwaarden (geen voorwaarden tot deelnemen bv. voorkennis) 

o Vrij van financiële voorwaarden (soms geld gevraagd voor bv. certificaat) 

• Online 

• Cours 

• Verschil weblectures/videos? Iedereen kan meedoen bij MOOC niet enkel voor 

ingeschreven studenten, geen éénrichtingsverkeer, …  

 

 

2. Twee soorten: 

2.1 xMOOC 

• Gerelateerd aan traditioneel onderwijs (toets – beoordeling - …) 

• Onderscheid leraar – student 

• Les + opdracht (lineaire structuur) 

• Leermateriaal: veelal video, oefeningen en testen 



Artikels ook te kennen  2019-2020 

• Strikte structuur 

• Certificaat 

• “instructie filosofie” 

2.2 cMOOC 

• Gerelateerd aan vernieuwend onderwijs 

• Minder nadruk op verschil in rol tussen leraar en student 

• Geen voorgeschreven pad maar gepersonaliseerd 

• Leermateriaal: online, waaier aan tools, gevarieerd (Youtube/ interactieve video) 

• Sociale interactie/samenwerking 

• Vrij beschikbare inhoud 

• Connectivisme (c) en “sociaal- constructivistische filosofie” 

2. MOOC in bedrijven 

• Bedrijven: 

o Private lessen i.p.v. publiek: bedrijven geven liever in privé setting kennis door, om 

zo concurrentie voor te blijven 

o Zeer specifieke inhouden i.p.v. algemene inhouden (massive): kennis i.v.m. de nood 

van het bedrijf 

• Tips: 

o Maak gebruik van bestaande MOOC’s (academische?) = tijdbesparend  

o Maak MOOC’s als branding (passend bij filosofie bedrijf) 

o Implementeer ‘MOOC-achtige’ elementen in bestaande trainingen 

o Zorg altijd dat een MOOC inspeelt op een nood! 

What’s in a game? 

1. Wanneer een game? 

a) Hebben regels 

b) Hebben een meetbaar resultaat (punten, levels, …) 

c) Hebben een positieve of negatieve uitkomst (je wint of verliest) 

d) Zijn uitdagend: de speler moet moeite doen om te winnen 

e) Prikkelen de speler: hij/zij wil winnen 

2. Soorten games: 

• Minigame <-> Massive Multiplayer Real-time Online Games (MMOG) 

• Gamification = gebruik spelelementen in niet-spelcontext 

• Digital play = leuke, digitale activiteiten 

• Serious Game = spel ontwikkeld met educatieve doeleinden 

o Educational Game = serious game (minder nadruk op ‘serious’) 

• Commercial-off-the-shelf games (COTS) = entertainment game (business plan) 

3. Voordeel games: 

• Hebben een positieve invloed op motivatie 

• Kunnen leereffecten bereiken 
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o Afhankelijk type game en context waarin je dat in de les gaat gebruiken, 

implementatie klas, … 

• Leiden tot extra-cognitieve vaardigheden 

 

• Andere cognitieve vaardigheden: 

o Multidimensionale visueel- ruimtelijke vaardigheden 

o Sneller reageren op verwachte en onverwachte prikkels 

o Parallelle verwerking i.p.v. seriële (Hypertext minds): sprongen maken in het 

denken 

4. Business Simulation games 

• = Serious games die het management of bedrijfsproces simuleren, gebruik makend van 

vakterminologie en een nabootsing van de real-life bedrijfsomgeving 

• Spelers kunnen kiezen tussen verschillende opties zonder angst voor echt verlies of 

schade (geen echte impact op het leven, veilige context) 

• Niet te theoretisch: 

o Mogelijkheid om vaardigheden aan te leren (‘soft’ en ‘hard’ skills) 

o Mogelijkheid om kritisch denken, creativiteit en innovatie te stimuleren 

5. Immersive Virtual Learning Environment 

• = laten de gebruiker een echte of kunstmatige omgeving ervaren, hierdoor kan een 

gebruiker een rijke ervaring hebben. Dit bouwt voort op het idee dat mensen beter 

kunnen leren door te doen in plaats van het enkel te horen of zien 

6. VR/AR 

• = Virtual reality/Augmented reality 

• Sterkere inleving in de virtuele realiteit 

• Wordt nog versterkt met VR-bril of 360°-video: 3D-beleving 

o Bv. VRKEER 

E-Learning een succes? 

1. Voordelen 

• Efficiëntie verhogen: 

o Kosten drukken (leren van op afstand) 

o Bv veiligheid, gesimuleerde omgevingen 

•  Motiveren van werknemers (drop-out verminderen) 

o Gepersonaliseerd leren 

o Gamification  

• Verhogen van de samenwerking tussen trainees 

o Synchronous communication: onmiddellijke communicatie, zoals chat 

o Asynchronous communication: uitgestelde communicatie, zoals mails, fora,..  

• Positieve invloed op de opbrengsten van het bedrijf 
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2. Effectief? 

• Moderatoren die de relatie tussen e-learning en leeruitkomsten beïnvloeden: 

o Gemengde reacties 

o Gemengde resultaten over het bereiken van de leerdoelen 

• Hoe effectiviteit verbeteren? 

o Multimediaprincipe: tekst + afbeeldingen 

o Nabijheidsprincipe: uitleg moet dichtbij de afbeelding 

o Modaliteitsprincipe: audio als input, niet enkel tekst en afbeeldingen 

o Personalisatieprincipe: virtuele coaches en aansprekingen in 2de persoon (Clark & 

Mayer, 2003) 

o Maar ook: gebruik maken van implementatie- en acceptatiemodellen! 

Acceptatiemodellen 
➢ Cognitieve en affectieve reacties tov digitale leeromgevingen bepalen het succes 

➢ Lange onderzoekstraditie 

1. Theory of reasoned action (TRA) (Davies et al., 1989) 

 

2. Theory of planned behaviour (TPB) (Ajzen, 1991) 

 

Gedragsintentie (stoppen met roken) 

hangt af van attitude (hoe sta je 

tegenover roken goed/slecht) en 

subjectieve norm (hoe denkt 

omgeving/maatschappij over roken?) 

 

Gedragsintentie hangt af van attitude en 

subjectieve norm + gevoel of je zelf 

controle hebt over die activiteit 

(verslaafd aan roken? Geen controle? 

Gevoel dat je niet kan stoppen? Kans 

kleiner intentie om te stoppen) 
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3. Technology acceptance model (TAM2) (Venkatesh & Davis, 2000) 

 

4. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)                                      
(Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003) 

 
• Performance expectancy: the degree to which an individual believes that using the 

system will help him tot attain gains in job performances 

• Effort expectancy: the degree of ease associated with the use of the system 

• Social influence: the degree to which an individual perceives that important others 

believe he should use the new system 

• Facilitating conditions: the degree to which an individual believes that an 

organizational and technical infrastructure exists to support use of the system 

Belang van ontwikkelingsmodellen 

1. Instructional Design 

• = Instructional design refers to the systematic and reflective process of translating 

principles of learning and instruction into plans for instructional materials, activities, 

information resources and evaluation. An instructional designer is somewhat like an 

engineer 

• = verschillende stappen doorlopen, vertrekken vanuit de noden, in de wereld van 

developers leeft dit 

• Leeromgeving/situatie ontwerpen obv noden 

Attitude (pos of neg) hangt af 

gemakkelijk te gebruiken is en of het 

zinvol is 

 

 

Intentie gedrag te vertonen wordt 

bepaald door het gedrag         

verwachting van de prestatie, 

inspanningsverwachting, sociale 

invloed, impact 

omgeving/maatschappij + geslacht, 

leeftijd, ervaring en of het vrijwillig is 

of opgelegd werd 
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2. Design thinking 

3. Implementatiemodellen  

3.1 ADDIE 

➢ Volgens een Input (informatie, data, …) - Proces (methode, procedures, …)- Output 

(Resultaten, uitkomst, ideeën,…) paradigma 

• Analyze 

o Probleem vaststellen (performance gap?):  

▪ meten van de eigenlijke vaardigheid  

▪ meten van de wenselijke vaardigheid  

o Mogelijke oorzaken vaststellen:  

▪ tekort aan bronnen 

▪ tekort aan motivatie 

▪ tekort aan kennis  

o Is instructie/training de juiste oplossing? 

o Wat zijn de doelstellingen, wie is het doelpubliek,…? 

o Project management plan maken 

• Design 

o Taakinventaris opmaken 

o Bepaal testmethode en de evaluatiecriteria 

▪ Sluiten aan bij doelen (observeerbaar) 

o Bereken return on investment  

 

• Development 

o Ontwikkeling van leermaterialen: 

▪ Leerinhouden 

▪ Werkvormen, groeperingsvormen & organisatie 

▪ Media 

▪ Ondersteuning (trainer/leraar/student)  

o Revisies  

o Piloottest 

• Implemantation 

o Selecteren en voorbereiden van leraar (train the trainer) 

o Voorbereiden student/werknemers: 

▪ Communiceren over de cursus (doelstellingen, evaluatie,..) 

▪ Praktische zaken (timing, lokaal,..) 

• Evaluation 

o Evaluatiecriteria 
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o Kwaliteit van de leermiddelen vaststellen (product en proces) 

o Voor en na de training! 

 

 

➢ ADDIE: waterval kritiek 

o Geen weg ‘naar boven’: output wordt verondersteld perfect te zijn 

o Iteraties zijn noodzakelijk! 
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3.2 Successive approximation (SAM) 

• Kleine stappen doorlopen i.p.v. gigantische 

• Herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde ‘kleinere’ cyclus 

o Geen enkele stap is perfect, dus er moet telkens bijgeschaafd kunnen worden 

o Geen grote, onomkeerbare dingen uitvoeren alvorens te testen 

o Sneller zicht op hoe het resultaat er zal gaan uitzien (storyboards, prototypes,..) 
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Radicaal digitaal 

Belangrijke rol van Fave-to-Face leraar 
• Indien leerlingen secundair zelfstandig aan de slag met materiaal zonder terugkoppeling/ 

aanwezigheid leraar (games of onderzoekend leren): 

o Minder inzicht in opgedane kennis 

o Minder vaardigheden 

o Meer frustratie  

o Zelf hulpvraag 

Blended learning 

1. Wat is blended learning? 

• = Een combinatie van online leren en contactonderwijs  

• = Een combinatie van campusonderwijs en e-learning  

• = ‘blended learning systems are learning systems that combine face-to-face instruction 

with computer mediated instruction’ (Bonk & Graham, 2006) 

• Voorbeelden: 

o Classroom Response Technology (CRT): technologie in de face-to-face klas bv. Kahoot 

o Flipped classroom: technologie voor de face-to-face klas 

o Games tijdens verschillende werkvormen 

o Future Classroom Lab (FCL): Deze klas van de toekomst is een klaslokaal dat 

ingedeeld is in 6 zones, die elk een actieve vorm van leren representeren: interactie, 

onderzoek, uitwisseling, creatie, zelfontwikkeling en presentatie. In elke zone 

worden andere ondersteunende technologieën aangeboden, gaande van tablets en 

laptops tot gedeelde schermen en green keys 

• Ook hier: nauwgezet leeromgeving bouwen 

• Rekening houden met implementatie- en acceptatiemodellen 

• Met aandacht voor doelstellingen en noden 

1.1 Voordelen 

• Verhoogt interactiviteit van volledige groep, ook bij grote groepen 

• Kan anoniem → minder druk 

• Verschillende mogelijkheden:  

o Quiz, toets, opdrachten (Competitief of niet) 

o Voting 

o Peer assessment 

o Brainstorm tools bv. padlet, lino 

1.2 CRT voor peer assessment  

• Gebruik van stembakjes/Socrative voor peer evaluatie → Anoniem: Leuk, Eerlijk  

• Duidelijke richtlijnen: 
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o Training noodzakelijk 

o Gebruik van rubrics 

o Gebruik stembakjes voor score en feedback 

o Nadien mondeling verduidelijken 

o Rol van de leraar als moderator 

Flipped Classroom 

1. Wat betekent Flipped Classroom? 

• = In de ‘Omgedraaide Klas’ wordt de klassikale instructie omgewisseld met het 

individuele huiswerk. De klassikale instructie wordt online aangeboden en doet de 

leerling thuis. Het ‘huiswerk’ wordt gezamenlijk in de klas gemaakt. Hierdoor wordt de 

lestijd efficiënter gebruikt  

 
 

o Traditionele klas: de instructie die normaal in de klas gegeven wordt, kijken of 

volgen leerlingen thuis (huiswerk: lesstof vandaag)  De Flipped klas: tijdens de les 

wordt er gewerkt aan opdrachten, projecten en meta-cognitieve vaardigheden 

(huiswerk: activiteiten vandaag, vandaag lesstof online bekijken) 

o Rol van de leraar: Flipping the Classroom is een schoolvoorbeeld waarbij de TPACK 

benadering als uitgangspunt kan worden genomen. De leraar moet alle 3 de 

kennisgebieden beheersen om Fipping the Classroom juist te kunnen integreren in 

het onderwijs: 

▪ Technische kennis: leraar kent de technische mogelijkheden om de stof aan te 

bieden 

▪ Didactische kennis: leraar kent de beste methoden om de stof over te brengen 

▪ Vakinhoudelijke kennis: leraar weet welke stof behandeld moet worden  
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1.1 Games in de klas 

• Voorbeelden: 

o Guitar Hero in projectwerk 

o Minecraft in een klassikaal groepswerk 

o Drillster ter differentiatie 

o Breinbrekers voor sterke rekenaars 

o Keuzedifferentiatie in een hoekenwerk 

o VRKeer  

1.2 Mogelijke werkvormen/structuren 

• Een motiverende instap 

• Begeleid zelfstandig leren, met een aangepast aanbod voor enkele leerlingen 

• Gamificeer de evaluatie 

• Zelfstandig inoefenen 

• Gevarieerd hoekenwerk 

• Gedifferentieerd contactwerk 

• Hoge leerling activiteit met opdrachten in duo’s 

• Een lange tijd met dezelfde game aan de slag 

• Verschillende opdrachten in (competitief) groepswerk 

• Creatief toepassen van leerinhoud  

1.3 Changed spaces lead to changed practice? 

• Future Classroom Lab (FCL) Learning zones 

1. Investigate: studenten worden aangemoedigd om zelf te ontdekken, ze krijgen de 

kans om actieve deelnemers te zijn in plaats van passieve luisteraars. In deze zone 

kunnen leraren onderzoek en projectmatig leren bevorderen om de kritische 

denkvaardigheden van de studenten te verbeteren bv. robots 

2. Create: studenten kunnen hun eigen werk plannen, ontwerpen en produceren. 

Studenten werken met echte kennis opbouwactiviteiten bv. animatie software 

3. Present: studenten hebben een andere set hulpmiddelen en vaardigheden nodig 

om hun werk te presenteren, te leveren en feedback te krijgen. Bij de planning 

van de lessen moet rekening worden gehouden met de presentatie en levering 

van het werk van de leerlingen, zodat studenten een communicatieve dimensie 

aan hun werk kunnen toevoegen bv. blog 

4. Interact: de leraar kan technologie gebruiken om de interactiviteit van de 

studentenparticipatie in traditionele leerruimtes te verbeteren. Hier is de 

uitdaging om alle studenten actief te betrekken bv. interactieve whiteboard 

5. Exchange: FCL hecht veel belang aan het vermogen om samen te werken met 

anderen. Het teamwork vindt plaats tijdens het onderzoek, creëren en 

presenteren bv. brainstorming board/wall 

6. Develop: de ontwikkelzone is een ruimte voor informeel leren en zelfreflectie bv. 

study corner 
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• Onderzoek: 

o Als we de zes leerzones van de FCL bekijken, vinden we communiceren en de 

uitwisselingszones worden het meest gebruikt door leraren (46%). De 

ontwikkelzone is de minst gebruikte zone (7%). 

o Op basis van deze bevindingen kunnen we concluderen dat bij het geven van 

educatieve ondersteuning aan leraren die les willen geven in de FCL of volgens de 

principes van de FCL, we een geleidelijke aanpak moeten creëren, gebaseerd op 

de behoeften, zorgen, onderwijs en digitaal profiel van de leraren. Deze 

ondersteuning lijkt van onschatbare waarde om praktijken met gewijzigde spaties 

te wijzigen. 

• Vijf fasen van technologie adaptatie (Prensky)  

1. Hiding 

2. Panic  

3. Acceptance 

4. Comfort 

5. Power  

1.4 Eén jaar later 

• Gebruikte 53% van de leraren de klas 

• Waarvan 79% om aan 21st century skills te werken  

• Zonder veel aandacht voor zones 

• Alle types leraren, maar.... 

o ‘Niet meer weg te denken uit mijn lessen’ of ‘Ooit wel eens gebruikt ja…’ 
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Instructional design: in de praktijk (gastspreker) 

Projectaanpak 
• Van ADDIE naar SAM naar 100% AGILE  

o ADDIE (Analyse Design Development Implement Evaluate) 

▪ Sequentieel en Waterval 

▪ Ervaringen  

- Bleef te lang vaag in analysefase (wat, wanneer, hoe etc) 

- Gaat te traag voor het team (belemmert creativiteit 

- Niet geschikt voor verandering  

 

o SAM (Sucessive Approximation Model) 

▪ Ervaringen 

- Korte loops 

- Cyclisch verwerken 

- Eigen versie gemaakt: ADDIE meets SAM versie 1 = AGILE 
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o AGILE = kunnen werken in korte sprints van 1 week 

▪ Week 1: analyseren, kick-off week met klant 

▪ Daarna planning maken, elke vrijdag planning maken 

▪ Create it: domo organiseren na elke sprint + eerste feedback klant (klant week de 

tijd om te reageren) 

 Iedereen doet alles, iedereen betrokken van begin tot eind, zeer transparante 

communicatie, hierdoor structuur zeer belangrijk 

 

Analyse 

1. Keuze leervorm 
1. Context: waarom is er nood aan, hoe wordt, wat zijn, …? 

2. Visie en doel: succesvol voor organisatie/eindgebruiker wanneer …, doel? 

3. Doelgroep: wie, wanneer en waarom zullen de gebruikers het geleerde toepassen?  

4. Context: wat is er beschikbaar/essentieel? 

5. Technische analyse: welk toestel/browser, … 
 

 Belangrijk om rekening te houden met:  

• Mensen kunnen aandacht maar 7 tot 10 minuten houden (7:20:10 principe) 

o 70% van wat we leren, leren we op de werkplek, 20% door samen te werken en 

10% klassikaal  

 Vooral inspelen op werkplekleren door model Bob Mosher 

• New: algemene regels, training door experts bv. digitale training 

• More: ik ken de basis maar je wil verdiepen, niet vervelen met algemene regels, 

specifieker, leren door te doen bv. game 

• Apply: op uw job, performance support, toepassen van wat je geleerd hebt bv. rapid 

E-learning 

• Change: twijfels/angst over impact op job (bv. volledig digitaliseren), dus goed 

kaderen en bv. starten met sociaal event en vertellen vanuit ‘u’ niet op ‘organisatie’ 
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(op lange termijn beter voor wn) bv. peer to peer (bij wie kan ik terecht met wie kan 

ik praten om mijn angsten te delen? Of blended combinatie met online en offline  

• Solve: probleem bv. alle informatie implementeren in chatbox zodat men op korte 

termijn geholpen is (meteen antwoord op vragen ipv door alle theorie te gaan) vb. 

blogs en video’s (collaboratief, ervaringen delen) 

 

• Bronmateriaal? 

o Meestal word document 

o Of klassikale training 

• Eindproduct  

o Bv. scenario based training  

▪ Scenario die werknemer zou kunnen meemaken, werken met verhalen om zo 

theorie uit te leggen  

Design: storyboard and UX desing 
• ARCS (Keller): Attention Relevance Confidence 

o Attention: aandacht trekken vooraf bv. teaser filmpje voor het product af is; waarbij ze 

zeggen dit komt eraan. Zo juiste verwachtingen creëren en aandacht behouden (geen 

vaste cadans zoals tekst en oefening) + zo relevant en persoonlijk mogelijk maken 

o Relevance: wat moet je doen en hoe doe je het (uitleggen door te doen, zoals wn het 

ook zal moeten kunnen doen) 

o Confidence: bv. oefening nog voor theorie zodanig dat mensen verder moeten 

nadenken 

o Satisfaction: er moet altijd een beloning zijn bv. onmiddellijke feedback, badges, scores 

of certificaat etc. 

• Hoe ziet een storyboard er uit? 

o Componenten: 

▪ Leerdoelen (wat willen we bekomen) 

▪ Design er al in verwerken, indien meegekregen wg 

▪ Enkel beperken wat is relevant, al de rest niet doen 

• UX (user experience) belangrijk? 

o Slechte voorbeelden: 

▪ Teveel/onleesbare tekst, onduidelijke informatie/navigatie of juist teveel, wat is de 

meerwaarde van afbeelding/…?, kleine/onleesbare titel, weinig interactiviteit, saai 

en niet gedurfd  
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o Richtlijnen 

▪ Max 25 minuten doorlooptijd 

▪ Max video 1min30 (wel passieve vorm van leren, weinig interactiviteit) 

▪ 1/6/6 regel: 1 topic, 6 zinnen van 6 woorden 

▪ Huisstijlgids 

▪ Heldere navigatie 

▪ Balans tekst, beeld en audio  

o Enkele vb e-learning 

▪ Interactive learning: complexe thematiek en daarom gewerkt met digitale gids + 

variatie tussen oefening en theorie  

▪ Minigame: welke dienst kan … verder helpen ahv mpc + score 

▪ Scenario based verhaal: ahv verhaal werken en mpc waar je keuzes moet maken afh 

van scenario  

Development technisch 
• Ook adviezen geven aan klant 

• Rekening houden met wat/waarom/… 

• Technisch bouwen content: gebruik maken van authoring tools bv. H5P  of TTKF 

Implementatie en evaluatie 
• Quality check  

o Testscenario’s: knoppen testen, scannen tekstgebruik etc 

1. Verwachtingen: Doel meegedeeld/ingelost? 

2. Gebruiksvriendelijkheid: navigatie, kleurgebruik, positionering knoppen, … 

3. ARCS 

▪ Attention: voldoende variatie, voldoende interactiviteit, … 

▪ Relevance: relevante inhoud, concrete voorbeelden, … 

▪ Confidence: moeilijkheidsgraad, eerst oefening dan theorie? 

▪ Satisfaction: onmiddelijke feedback? Resultaat na afloop? 

• Warme en koude evaluatie 

o Wat vonden ze? Verwachtingen ingevuld? Waarin verbeteren … 

o Na halfjaar (koude evaluatie): nog eens gaan horen, hoe zit het met product, nog 

steeds tevreden? 

Succesfactoren 
• Beschikbaarheid van inhoudsexperten 

• Tijdig opleveren van beeldmateriaal en designelementen 

• Tijdig leveren van feedback & validatie 

• Geconsolideerd door het projectteam: verschillende meningen, duidelijk zeggen wat ze 

willen/zoeken 

• Respecteren van de planning 
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• Samenstelling projectteam: bv. in 3 maanden altijd iemand ontslagen, vertrokken etc. 

hierdoor iemand nieuw, nieuwe meningen, …  nieuwe planning maken, nieuwe kick-off 

 

Learning analytics (gastspreker) 

Inleiding: analytics in het dagelijkse leven & in het onderwijs 
• Technologisering van de samenleving: we gebruiken steeds meer nieuwe en klassieke 

media, ‘digibesitas’ dreigt 

• Technologie  mogelijkheden: 

▪ Big data 

▪ Technologie is in staat om enorme hoeveelheden data te produceren, verzamelen op 

te slaan en te analyseren 

▪ Visualisatie (big) data ~ Analytics 

▪ Pagina’s worden geoptimaliseerd en aangepast aan klikgedrag 

• Analytics in het dagelijkse leven  

o Marketing: kunnen zien wanneer mensen een bepaalde pagina bezocht hebben, op 

wat ze doorklikken, … = patronen herkennen 

o Dagelijks leven: bv. runkeeper = statistieken die worden verzameld, ontstaan van 

grafieken 

o Onderwijs: technologie krijgt meer en meer aandacht in het onderwijs  

▪ Blended learning 

▪ Gebruik tablets 

▪ Flipped classroom: online, face-to-face dieper ingaan op online inhouden 

▪ Learning management systems: Ufora inhoud vak raadplegen = data verzamelen en 

biedt zo informatie voor de docent bv. gemiddelde score, duur dat bepaalde lln 

doen over bepaalde opdracht, score leerpaden, … 

• Bv. leerpad Exeed: docenten zien hoe lang ze aan onderdeel zaten, voltooidheid opdracht, … 

= interessante statistieken, opvallende resultaten, … 

• Bv. Actively Learn (talen aanleren lln): groei, tijd, nota’s  

Definiëring: verschillende niveaus, stakeholders  
• 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  Veelbelovend en vernieuwend onderzoeksveld 
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1. Learning analytics op verschillende niveaus  

 

1.1 Learning Analytics: een cyclisch proces 

 

2. Waarom zou je Learning Analytics gebruiken binnen digitale leeromgevingen? 

• Informatie voor docenten 

o Inzicht in studentengedrag 

o Monitoren van het leerproces 

o Inzicht kwaliteit van leermateriaal 

o Opbouw cursus 

• Informatie voor studenten 

o Inzicht krijgen in eigen studentengedrag 

o Monitoren van eigen activiteiten en leerproces  

➢ Voordelen 

o Biedt informatie op elk moment 

o Gerichte feedback 

o Leren en leeromgeving optimaliseren 

• Stakeholders: 

o Docententeams: nadenken over effectiviteit vak dat door meerdere docenten wordt 

gegeven 

o Studiebegeleiders: zicht krijgen op dashboard van bepaalde studenten 

o Onderzoek: statistieken gebruiken als aanvulling op onderzoeksvraag 

Macro/Meso niveau:  

o Educationele Data Mining: hoe data 

verklaren, focus op data hoeveelheid 

o Academic Analytics: marketing idee, 

hoe meer mensen aantrekken?  

Micro niveau: 

o Learning analytics: hoe leren 

verbeteren? = cyclisch proces 

Data Analyseren en visualiseren van data  

Interventie (bv. student bekeek cursus niet, dus 

herinnering sturen)  Student  

= closing the loop effectively  
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Learning analytics: Onderwijskundig perspectief 

1. Learning analytics in onderwijsontwerpproces 

• Weinig informatie over welke data best verzameld wordt: 

o Analyse/rapportage van data is nog weinig onderzocht 

o Op welke vragen zouden leraren graag een antwoord zien d.m.v. learning analytics? 

o SURF: verschillende fases in onderwijskundig ontwerpproces  vragen stellen 

 

1.1 Verschillende fasen in onderwijskundig ontwerpproces  

• Op welke vragen zou LA een antwoord kunnen geven in volgende ontwerpfases?  

o Context: online leeromgeving waarbij studenten leerstof doorlopen, een online  

groepsopdracht maken en enkele voorbeeldexamenvragen krijgen. 

 

 

1.2 Praktijkvoorbeelden 

• Learning Analytics for Sustaining Europe’s Resources (LASER) 

o Open Universiteit 

o Samenwerking studenten in kleine virtuele teams (groepsactiviteit) 

o Group awareness widget 

o Groepsdynamiek (mate van initiatief/interactie tussen studenten) 

o Widget: feedback 
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o Beperkingen? Hoe wordt het precies gemeten bv. initiatief nemen hoe wordt dit 

gedefinieerd en gemeten? Realistisch beeld? 

• Course Signals van Purdue University 

o Studenten: drie risicoklassen (status-stoplicht)  op basis van prestatie, 

inspanning en gestandaardiseerde testscores 

▪ verkeerlicht op groen (goed gevorderd, mee met leerstof), oranje (student moet 

tandje bijsteken) of rood (student weet als ik zo verder doe wss onvoldoende) 

o Zichtbaar voor docent en student  

o Mogelijke interventie docent: e-mail of sms sturen  interventie heeft positief 

effect op studiesucces 

o Voordeel: groen kan bekrachtigend werken (bevestigend gevoel)  

o Beperkingen: rood kan negatief effect hebben (demotivatie student) 

• Flipped classroom model: LA ingezet om docent te ondersteunen 

o Structuur les: voorbereiding – hoorcollege - werkgroep  

o Doel analytics: docent ondersteunen om geïnformeerd naar de werkgroep te gaan 

▪ Informatie uit kennisclips en toetsvragen werd automatisch bijgehouden  

▪ Affectieve data via een korte vragenlijst 

o Kennis bijhouden over leerpad/toets vragen (bekeken, gelukt?) + extra data d.m.v. 

vragenlijst/logboek docenten (Werkt het? Groepsdynamiek?) 

o Bevindingen: 

▪ Learning analytics: een overzicht van de activiteiten 

▪ Rapport + anonimiteit vragenlijst: een objectief beeld 

▪ Docenten konden goede diagnose vormen van groepsproces 

Learning analytics: gevaar? 
• Onderwijs: bewustwording leerlingen = ze worden gevolgd op het internet, maar we 

gaan ze dan wel zelf opvolgen en online bekijken 

o De leerling kan zich bekeken, geobserveerd en bekritiseerd voelen  Rekening 

houden met privacy issues (wie heeft toegang tot de date en wat wordt ermee 

gedaan?) 

• Privacy and Learning Analytics: it’s a DELICATE issue  Hou rekening met privacy issues 

o Veilige leeromgeving creëren! 

o Wie heeft toegang tot de data? 

o Anonimiteit? 

o Transparantie en vertrouwen 

• DELICATE checklist: praktische checklist met aandachtspunten over privacy 

o Idee: belangrijk dat lln geïnformeerd worden als ze LA gaan gebruiken, nadenken over 

anonimiteit, bewust zijn over het doel waarmee je LA gaat gebruiken, … 

▪ Determination, Explain, Legimate, Involve, Consent, Anonymise, Technical and 

External 
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1. Belang van de interventie 

• De manier waarop er met analytics wordt omgegaan is van groot belang  Rol van de 

leraar! 

• Belang interventie: geen systeem om leraren te vervangen, maar om leraren te 

ondersteunen bij het creëren van een krachtige leeromgeving  

• Aandachtspunten: 

o Technologie blijft een middel, niet het doel! 

o Denk na over impact van interventie 

o Werklast docent ~ technische voorzieningen (moeten leren werken met technologie) 

 

KVAB standpunt: LA in het Vlaams Hoger Onderwijs 
• KVAB = Koninklijke Vlaamse Academie van België 

• 4 thema’s: waarom, data, hoe en randvoorwaarden 

• Standpunt 3 opportuniteiten van LA aan bod gebracht: 

1. Onderzoek ondersteunen naar onderwijsleerprocessen 

2. Optimalisatie en personalisatie aan de leeromgeving 

3. Studieloopbaanbegeleiding   

• Samenwerking tussen verschillende domeinen is vereist: onderwijskundigen, cognitieve 

en motivatiepsychologen, specialisten in leerdomeinen, …  

o cf. Learning Analytics and Knowledge conference 

• Brug tussen onderzoek en praktijk! = practitioners vanaf het begin betrekken  

• LA inzetten om persoonlijke aanpak en inzichten te versterken  Niet om persoonlijke 

contacten te reduceren.  

• Privacy, wettelijke & ethische aspecten  Context 

• Big data en small data: gaat niet enkel om grote hoeveelheden data, maar ook kleine 

data: bv. extra vragen: is de inhoud duidelijk, waarover heb je nog vragen?, quiz  

Focus doctoraatsproject: The Supporting Role of Learning Analytics for 

a Blended Learning Context 

1. Focus interventiestudies 

• Hoe Learning analytics inzetten om de leraar te ondersteunen bij het creëren van een 

krachtige motiverende leeromgeving? 

• Bij het creëren van een krachtige motiverende leeromgeving is het van belang om te 

voldoen aan drie basisbehoeften (ABC) uit de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000):  

o Autonomie 
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o Verbondenheid 

o Competentie 

• Percepties van student leraren (vanuit student én toekomstig leraar perspectief) 

• Percepties van docenten 

• Impact van een learning analytics interventie op de psychologische basisnoden van 

studenten (Autonomie, Verbondenheid & Competentie)  

• Context:  

o BL modules binnen de lerarenopleiding 

o N = +/- 270 

o Sterke dialoog met docenten 

 

2. Pilootstudie  

• Lage motivatie bij student leraren in deze BL context 

• Student leraren hebben verschillende meningen: 

o LA als input voor docenten 

▪ Voordelen van LA… 

▪ Maar, LA kan ook bedreigend zijn… 

o LA als input voor studenten (dashbord: zijzelf t.o.v. anonieme medestudenten) 

▪ De meeste studenten zijn geen voorstander 

▪ Bedreigend, stress en druk  

▪ Dit kan leiden tot competitie 

• Kanttekening: ‘Hypothetisch’ gebruik LA in het algemeen   

3. Belangrijkste bevindingen 1ste interventiestudie 

• 1ste interventiestudie: impact van LA op basisnood verbondenheid 

• Bevindingen 

o Percepties studenten over gebruik LA zijn positief 

o Voorkeur van studenten: content data 

o General & background data kan volgens studenten betrokkenheid en 

personalisatie bevorderen 

o Kwalitatieve data: LA kan de verbondenheid stimuleren als de lesgever dit gebruikt 

om de leeromgeving te optimaliseren (‘closing the loop effectiviely’) 

4. Studie 1: design richtlijnen 

• Verzamel LA anoniem en op groepsniveau 

• Communicatie, motivering en betekenisgeving is cruciaal 

• De interventie van de leraar is cruciaal 

• Wees bewust van mogelijke ruis en onvolledige data 

• Interpreteer de data kritisch 

Conclusie 
• Technologie biedt mogelijkheden 
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• Relatief nieuw onderzoeksveld! 

• Veel vragen mogelijk in verschillende fasen onderwijsproces 

• Verschillende toepassingen mogelijk (cf. praktijkvoorbeelden) – wees kritisch 

• Technische mogelijkheden leeromgevingen nog niet zo goed afgestemd (cf. LMS) 

• Rekening houden met privacy 

 

 

 


