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INLEIDING 

1. WHAT IS TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE? CONTEMPORARY ISSUES 

IN TECHNOLOGY AND TEACHER EDUCATION (KOEHIER & MISHRA) 

Lesgeven is een voorbeeld van een slecht-gestructureerde discipline waarbij leraren vereist zijn om complexe 

kennisstructuren toe te passen in verschillende contexten. Leraren moeten lesgeven in complexe en dynamische 

lesgeefcontexten. Ze moeten dus blijven evolueren en steeds shiften in hun begrip. Effectief lesgeven hangt dus 

af van flexibele toegang tot rijke, goed georganiseerde en geïntegreerde kennis op verschillende domeinen.   

UITDAGINGEN VAN LESGEVEN MET TECHNOLOGIE 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen analoge en digitale technologie en oude en nieuwe technologie. 

Bijvoorbeeld de meeste traditionele pedagogische technologieën worden gekenmerkt door   

• Specificiteit: een potlood is om te schrijven  

• Stabiliteit: potloden veranderen niet over de jaren heen  

• Transparantie van de functie: de innerlijke werking van een potlood is simpel en direct 

gerelateerd aan zijn functie. 

➔ Over de jaren heen wordt dit niet meer als technologie beschouwd. 

De digitale technologie daarentegen (zoals computers) zijn:  

• Veranderend: ze kunnen gebruikt worden op verschillende manieren  

• Onstabiel: ze veranderen snel   

• Ondoorzichtig: de innerlijke werking is weggestoken voor de gebruikers  

➔ Logisch dat leraren het moeilijk vinden om technologie te gebruiken bij hun lesgeven 

We moeten begrijpen dat technologie niet neutraal of unbiased is. Technologieën hebben eigen voordelen, 

propensities, maar ook nadelen waardoor ze ontworpen zijn voor verschillende taken. Bijvoorbeeld e-mail is 

gemakkelijk want je kan heel veel opslaan, maar het heeft echter niet de toon of het affectieve van een echt 

gesprek. Het begrijpen van deze voor- en nadelen van specifieke technologieën beïnvloedt wat leraren doen in 

hun klas is niet zo simpel, we moeten de lerarenopleiding hiervoor klaarstomen en ook inzetten op de 

professionele ontwikkeling van leraren.  

Ook de sociale en contextuele factoren gaan de relatie beïnvloeden. Vaak hebben leraren inadequate ervaringen 

met het gebruik van technologie. Ze zijn immers zelf in een tijdperk opgegroeid waar dit op een heel andere 

manier werd ingezet (doordat technologie zo snel verandert!). We moeten nieuwe kennis en vaardigheden 

ontwikkelen hierover, wat een moeilijke en tijdrovende activiteit is. Verder moet de nieuwe technologische 

kennis ook consistent zijn met de bestaande pedagogische overtuigen van de leraar, als we willen dat dit echt 

slaagt.   

De meeste benaderingen over professionele ontwikkeling van leraren is een ‘one-size-fit-all’ benadering. Dit gaat 

echter niet want leraren voeren hun job uit in diverse contexten. 

EEN BENADERING OM TE DENKEN OVER TECHNOLOGIE-INTEGRATIE  

Hoe kunnen leraren dan technologie integreren in hun lesgeven? Er is een benadering nodig die rekening houdt 

met de unieke context. Integratie moet dus aanwezig zijn en op een creatieve manier ontworpen of 

gestructureerd zijn voor een bepaald onderwerp in de specifieke klascontexten.   

Goed lesgeven met technologie heeft 3 kerncomponenten: Inhoud, pedagogie & technologie  



➔ Ook de relatie/interactie tussen deze is belangrijk! 

T-PACK FRAMEWORK  

Dit is gebaseerd op Shulman’s PCK.   

• Content Knowledge (CK)= Dit omvat kennis over inhoud, theorieën, etc. Het is belangrijk dat 

de leraar hier kennis van heeft, anders kan de student niet correcte en misconcepties krijgen 

over bepaalde inhouden. Toch zit hier ook nog steeds een struikelblok, namelijk de 

curriculum content, waar nog steeds hevige discussie over bestaat.  

• Pedagogical Knowledge (PK)= Dit omvat de diepere kennis over processen en methodes van 

het lesgeven. Het omvat ook educatieve overtuigen en waarden. Het gaat om zowel 

algemene zaken zoals klasmanagement en leerlingassessment, maar ook specifieke 

technieken zoals informatie over je doelpubliek, etc.   

• Pedagogical Content Knowledge (PCK)= Dit gaat over de leraar die inhouden interpreteert, 

manier vindt om te representeren en dan met aangepaste materialen ingaat op de studenten 

hun voorkennis.   

• Technology Knowledge (TK)=  Dit is steeds veranderend omdat onze technologie zo snel 

verandert! Toch kan een definitie worden gegeven op basis van Fluency of Information 

Technology (FITness). FITness gaat over verder kijken dan de traditionele 

computergeletterdheid en dat we technologie breed moeten begrijpen om het productief in 

te zetten in ons dagelijks leven. Er zijn dus continue veranderingen. FITness vereist een 

dieper, essentieel begrijpen van informatietechnologie om informatie te verwerken, te 

communiceren en probleemoplossend te denken. TK is dus geen eindfase, maar het is steeds 

aan het ontwikkelen.   

• Technological Content Knowledge (TCK)= Deze gaan hand in hand. Zo helpt technologie bij 

het presenteren van de data van kennis. De keuze van de technologie hangt samen met het 

type van inhoud. De leraar moet zelf uitmaken welke technologie het best is bij zijn/haar 

inhoud.  

• Technological Pedagogical Knowledge (TPK)= Dit omvat het begrip over hoe een leraar kan 

lesgeven met gebruik van technologie. Een voorbeeld hiervan zijn whiteboards. Het gebruik 

van deze technologie beïnvloedt ook de keuzes van pedagogische werkvorm, leraar-

leerlinginteractie, etc. Ook hier moet goed over nagedacht worden bij het maken van een 

keuze. Er zijn veel technologieën die voor Businessdoeleinden zijn (Word, Excel, etc). maar 

ook die voor communicatie zijn (blogs, podcasts). Leraren moeten een keuze maken hierin en 

dit afstemmen op hun pedagogische doelen. TPK vereist dus een open-minded en creatieve 

blik naar technologie.   

• Technology, Pedagogy and Content Knowledge (TPACK)= Dit omvat alle interacties tussen 

bovenstaande domeinen. Het kader kan actief ingezet worden en is afhankelijk van de 

specifieke context. Het model moet als een dynamisch geheel gezien worden. Als 1 deeltje 

wegvalt, moeten de andere delen compenseren. 

IMPLICATIES VAN TPACK 

Lesgeven is een complex en slecht gestructureerd domein. Het TPACK kader gaat proberen om de verschillende 

soorten kennis dynamisch te laten integreren. Dit opent veel mogelijkheden voor zowel de lerarenopleiding als 

de professionele ontwikkeling van leraren.   

  



COMPUTATIONEEL DENKEN 

2. DEMYSTIFYING COMPUTATIONAL THINKING  (SHUTE, SUN) 

0. ABSTRACT 

Dit artikel voert onderzoek naar computational thinking (CT) in het onderwijs. Er bestaat een grote diversiteit 

aan definities, interventies, beoordelingen en modellen. Deze paper geeft, na onderzoek volgende definitie aan 

CT: ‘De conceptuele basis die nodig is om problemen effectief en efficiënt op te lossen (algoritmisch, met of 

zonder de hulp van computers) met oplossingen die herbruikbaar zijn in verschillende contexten.’ Dit benadrukt 

dat CT een manier van denken/handelen is, die kan worden gesteld door het gebruik van bepaalde vaardigheden, 

die vervolgens de basis kunnen worden voor prestatiegebaseerde beoordelingen van CT-vaardigheden. Op basis 

van de literatuur delen de auteurs CT op in zes dimensies, namelijk decompositie, abstractie, algoritmeontwerp, 

foutopsporing, iteratie en generalisatie. Diverse voorbeelden van definities, interventies, modellen en 

beoordelingen worden aangehaald. Verder onderzoek is nodig! 

1. INLEIDING 

- Tegenwoordig grote nood aan digitale geletterdheid.  
- Digitale competenties nodig ommet computers om te gaan, te communiceren, ze efficiënt te benutten. 

(Succesvolle communicatie op deze manier wordt computationeel denken (CT) genoemd.) 
- CT is een breed begrip, geen eenduidige definitie.  
- CT = betrekking op codering of programmering: te eng (computationele vaardigheden  zijn niet enkel 

voor programmeurs.  
- CT-vaardigheden= het efficiënt beheren van info met technologieën in ons datagedreven tijdperk. 
- Wegens te weinig mogelijkheden om nieuwe inhoud in schoolcurricula in te passen: modellen nodig 

met aandacht voor CT binnen huidige klassenpraktijken. 
→ Veel problemen in de huidige curricula kunnen met CT worden aangepakt. Goede CT-vaardigheden 

zou een positief effect hebben op creativiteit, innovatieve vaardigheden en het zou de interesse 

aanwakkeren voor informatica en andere STEM-gerelateerde richtingen. 

1.1. DEFINITIES VAN COMPUTATIONEEL DENKEN 

Computational thinking (CT) werd voor het eerst volgens het constructieve werk van Papert gedefinieerd als 

‘het oplossen van problemen, het ontwerpen van systemen en het begrijpen van menselijk gedrag, door te 

putten uit de concepten die fundamenteel zijn voor informatica’. Het vermogen om problemen te analyseren 

en op te lossen krijgt een grote focus, wat zorgde voor een nieuwe blik op de relatie(s) tussen mens en 

computer en leidde tot verder onderzoek naar CT. De meest geciteerde definitie beschrijjft CT als een 

denkproces waarbij oplossingen worden weergegeven in een vorm die effectief kan worden uitgevoerd door 

een informatie verwerkende agent. Dit heeft betrekking op goed en slecht gestructureerde problemen 

(gecompliceerde real-life problemen waarvan de oplossingen niet definitief of meetbaar zijn).  

Andere definities, voor specifieke onderzoeksgebieden zijn: 

- CT (in 12th grade) heeft betrekking op probleemoplossende vaardigheden en bepaalde disposities, zoals 
vertrouwen en doorzettingsvermogen, bij het confronteren van bepaalde problemen.  

- CT is het vermogen om te denken met de computer als hulpmiddel. Bij deze definitie werden 
'computationele perspectieven' gebruikt als alternatief voor 'computationeel denken' om te 
benadrukken dat CT kan worden beperkt door contexten. 

- Studenten die computers gebruiken om hun ideeën te modelleren en programma's te ontwikkelen 
wordt ook als een omschrijving van CT gezien, waarbij CT expliciet wordt gekoppeld aan 
programmeervaardigheden. 

De definitie van CT evolueert naarmate onderzoekers meer kennis over CT beginnen te verzamelen. 



1.2. DOELEN EN FOCUS 

Dit artikel heeft als doel de reikwijdte en complexiteit van CT te onderzoeken en een duidelijke definitie en kader 

vast te stellen die zullen helpen bij de ontwikkeling van CT-pedagogie en -beoordeling voor 12th grade. Daarnaast 

worden onderzoeksvoorbeelden en ideeën voor toekomstig onderzoek gesuggereerd. 

Volgende vragen worden behandeld:  

- Wat zijn de belangrijkste kenmerken en componenten van CT? 
- Welke interventies worden (of kunnen worden) gebruikt om CT te trainen/verbeteren? 
- Welke soorten maatregelen worden gebruikt om CT te beoordelen? 
- Wat zijn de belangrijkste theoretische kaders/modellen van CT? 

2. METHODE 

2.1. PROCEDURE 

- Onderzoeksrapporten, peer-reviewed publicaties, onlinedatabases, websites,  werden geraadpleegd. 
- Artikels werden gescreend en gesorteerd in conceptuele papers en empirische studies.  
- Kenmerken van CT werden geanalyseerd → bieden van theoretisch kader + suggesties voor 

instructiepraktijken om CT in het onderwijs te integreren.  
- Empirische studies → interventies testen en CT kwalitatief en kwantitatief meten. 
- Bevindingen uit het literatuuronderzoek werden geïntegreerd met empirisch onderzoek 

→ competentiemodel voor CT werd gecreëerd. Doel: CT in onderwijsomgevingen te vergemakkelijken 
en te beoordelen. 

2.2. INCLUSIE- EN EXCLUSIECRITERIA 

In totaal werden ongeveer 70 empirische en theoretische artikels verzameld. Uit deze set voldeden meer dan 45 

documenten aan de criteria voor opname in het literatuuronderzoek.  

De inclusiecriteria bestonden uit de relevantie voor de onderzoeksthema's (bv. Computationele 

denkvaardigheden - kenmerken en processen, modellen, beoordelingen en interventies). Verschillende artikels 

werden verwijderd om verschillende redenen: onderzoek van slechte kwaliteit (bv. Aannames met onvoldoende 

ondersteuning), oppervlakkige of geen focus op CT, empirische artikelen die iets anders dan CT als uitkomst 

maten, en pilotstudies van lage kwaliteit en / of rapporteerden een kleine steekproefomvang. 

3. RESULTATEN VAN HET L ITERATUURONDERZOEK 

Onze beoordeling bestaat uit vier hoofdonderdelen. De kenmerken van CT, interventies om CT te ondersteunen, 

CT-beoordelingen die worden gebruikt in 12th grade en hoger onderwijs en  een overzicht van CT-

onderzoeksmodellen. 

3.1. KENMERKEN VAN COMPUTATIONEEL DENKEN 

In deze sectie definiëren we CT en onderscheiden we deze van andere vormen van denken (bv. Systeemdenken 

en wiskundig denken). We bespreken ook de relatie van CT met informatica. 

3.1.1. COMPONENTEN VAN CT 

CT betekent niet dat je als een computer denkt, maar wel dat je deelneemt aan vijf cognitieve processen met als 

doel problemen efficiënt en creatief op te lossen. 

- Herformulering van problemen_Verander een probleem in een oplosbaar en vertrouwd probleem. 
- Herhaling_Bouw een systeem stapsgewijs op basis van voorgaande informatie. 
- Probleemontleding_Verdeel het probleem in beheersbare eenheden. 
- Abstractie_Modelleer de kernaspecten van complexe problemen of systemen. 
- Systematisch testen_Neem doelgerichte acties om oplossingen te vinden. 



Abstractie is het belangrijkste element van CT. Men verzamelt relevante informatie (en gooit irrelevante info 

weg) van complexe systemen om patronen te genereren en overeenkomsten tussen verschillende representaties 

te vinden. Abstractie heeft lagen, die allen gedefinieerd moeten worden alsook de relaties tussen de lagen. Dit 

gaat over abstractie in elke laag, abstractie als geheel en de onderlinge verbinding tussen lagen. Bijvoorbeeld het 

definiëren van een algoritme is een soort abstractie: de 'abstractie van een stapsgewijze procedure voor het 

nemen van input en het produceren van de gewenste output'. 

Naast abstractie en probleemherformulering bestaat CT ook uit gegevensorganisatie en analyse, automatisering, 

efficiëntie en generalisatie. Automatisering zorgt ervoor dat een proces of systeem automatisch werkt, 

efficiëntie betekent het creëren van optimale oplossingen en generalisatie omvat het toepassen van CT-

strategieën om nieuwe problemen op te lossen.  

Ook vertrouwen, doorzettingsvermogen bij het oplossen van complexe taken en het vermogen om goed te 

werken in teams zijn van belang bij CT. Daarnaast is het identificeren en oplossen van fouten wanneer 

oplossingen niet werken zoals verwacht ook van groot bemang. 

CT wordt in een rapport van de National Research Council opgedeeld in vijf essentiële elementen tussen 

domeinen: hypothesetesten, gegevensbeheer, parallellisme, abstractie en debuggen. Bij het oplossen van een 

complex probleem in elk domein, moet men systematisch hypothesen genereren en testen om te begrijpen hoe 

het systeem werkt. Het is onmogelijk om alle mogelijkheden te testen, dus het selecteren van de juiste 

parameters om te testen is belangrijk. Gegevensbeheer omvat het verzamelen van gegevens uit verschillende 

bronnen, het verwerken van gegevenspatronen en het op een zinvolle manier weergeven van gegevens. 

Parallelisme verwijst naar het gelijktijdig verwerken van informatie uit meerdere bronnen of dimensies. 

Abstractie richt zich op het modelleren van de werking van een complex probleem / systeem. Ten slotte verwijst 

debuggen naar het vinden en oplossen van fouten na het opbouwen van bepaalde modellen.  

Ander onderzoek onderscheidt volgende CT-componenten: probleemdecompositie, patroonherkenning, 

abstractie (generalisatie van herhaalde patronen), algoritmeontwerp voor oplossingen en evaluatie van 

oplossingen (debuggen). 

Op basis van de voorgaande beoordeling hebben onderzoekers soortgelijke CT-samenstellende vaardigheden 

bedacht. De componenten die veel voorkomen bij onderzoekers zijn: ontbinding, abstractie, algoritmen en 

foutopsporing. De auteurs van dit artikel baseerden zich op verschillende onderzoeken en stelden zo hun 

competentiemodel op waarbij decompositie, abstractie, algoritmen, foutopsporing, evenals iteratie en 

generalisatie centraal staan. 

3.1.2. VERSCHILLEN TUSSEN CT EN ANDERE SOORTEN DENKVAARDIGHEDEN 

- CT versus wiskundig denken: 

Wiskundig denken omvat het toepassen van 

wiskundige vaardigheden om wiskundige 

problemen op te lossen,  zoals vergelijkingen en 

functies. Het bestaat uit drie delen: opvattingen 

over wiskunde, probleemoplossende processen en 

rechtvaardiging voor oplossingen. De belangrijkste 

overeenkomst tussen CT en wiskundig denken is het 

oplossen van problemen. (Zie figuur 1) 

- CT versus Technisch denken 

Technisch denken of engineering omvat 

vaardigheden die nodig zijn om dingen te bouwen of te transformeren om een beter leven op te creëren. De 

overlap tussen CT en engineering is problemen oplossen en het begrijpen hoe complexe systemen in de 



echte wereld werken. In tegenstelling tot engineering is CT echter bedoeld om mensen te helpen complexe 

fenomenen te begrijpen door middel van simulaties en modellering, die fysieke beperkingen kunnen 

overstijgen. CT, wiskundig denken en techniek komen uit verschillende disciplines. Hun verschillen liggen in 

specifieke toepassingen in hun eigen domein. 

- CT versus design thinking (ontwerpdenken) 

Design thinking vereist dat je problemen oplost door te denken als een ontwerper. CT en design thinking zijn 

beide gericht op het oplossen van problemen. Design thinking richt zich (net als engineering) op 

productspecificatie en de eisen die worden gesteld door praktische problemen. CT wordt niet beperkt door 

fysieke beperkingen, waardoor mensen zowel theoretische als praktische problemen kunnen oplossen. 

- CT versus systeemdenken  

Systeemdenken verwijst naar het vermogen om relaties tussen elementen in een omgeving te begrijpen. Volgens 

het competentiemodel van de auteurs moeten mensen met systeemdenkende vaardigheden in staat zijn om de 

grenzen van een probleem/systeem te definiëren, te modelleren/simuleren hoe het systeem conceptueel werkt, 

het systeemmodel te representeren en te testen met behulp van computationele tools en beslissingen nemen 

op basis van het model. Hoewel CT en systeemdenken beide systemen begrijpen en modelleren, is CT breder dan 

systeemdenken, dat zich richt op het identificeren en begrijpen van de werking van een systeem als geheel. CT 

streeft ernaar om problemen efficiënt en effectief op te lossen en gaat verder dan modellering en begrip door 

algoritmisch ontwerp, automatisering en generalisatie naar andere systemen/problemen op te nemen. 

CT is een overkoepelende term die design thinking en engineering, systeemdenken en wiskundig denken omvat, 

toegepast op het oplossen van verschillende problemen. 

3.1.3. RELATIE VAN CT MET INFORMATICA EN PROGRAMMEREN 

Hoewel CT afkomstig is uit de informatica, verschilt het van elkaar omdat het mensen in staat stelt CT-

vaardigheden over te dragen naar andere domeinen dan programmeren. CT-vaardigheden zijn niet hetzelfde als 

programmeervaardigheden, maar programmeren is een voordeel van computationeel kunnen denken.  

CT- en programmeervaardigheden en het oplossen van problemen zijn nauw met elkaar verbonden. 

Onderzoeksresultaten lieten zien dat het werkgeheugen, probleemidentificatie en sequentieoplossingen 

voorspellers zijn van het verwerven van programmeervaardigheden. Informatica is breder dan alleen leren over 

programmeren en CT is breder dan informatica, omdat CT een manier van denken over alledaagse activiteiten 

en problemen omvat.  

3.2. INTERVENTIES OM COMPUTATIONEEL DENKEN TE ONTWIKKELEN 

Onderzoekers hebben geprobeerd gebruik te maken van programmeertools, robotica, games/simulaties en niet-

digitale interventies om CT-kennis en -vaardigheden in verschillende educatieve contexten aan te leren. De 

doelgroep varieert van kleuterschool tot studenten aan het hoger onderwijs. Tabel 1 geeft een overzicht van alle 

onderzoeken die de auteurd hebben beoordeeld (gerangschikt naar interventie-instrumenten). 



3.2.1. ONDERZOEK NAAR CT MET PROGRAMMEERTOOLS 

Vanwege de nauwe relatie met computers en programmeren, lijken CT-vaardigheden te verbeteren via 

computationele tools, zoals Scratch. Wat betreft de gelijkwaardigheid van programmeervaardigheden met CT-

vaardigheden, werden de effecten van het gebruik van Scratch (experimentele groep) met C-taal (controlegroep) 

vergeleken om programmeerconcepten te onderwijzen aan pre-service IT-leraren. Pre- en posttests werden 

afgenomen met betrekking tot hun prestaties en houding ten opzichte van programmeren. Daarnaast werden 

negen deelnemers per groep willekeurig geselecteerd om semi-gestructureerde interviews bij te wonen. De 

resultaten toonden aan dat de experimentele groep significant beter presteerde dan de controlegroep wat 

betreft programmeerkennis en -vaardigheden, maar er waren geen verschillen in groepsattitude. 

Om algoritmisch denken te bevorderen via Scratch werd een zeven weken durende op Scratch gebaseerde CT-

cursus voor 7de en 8ste klassers ontworpen. Het doel van dit quasi-experiment was om te zien welke benadering 

(face-to-face instructie versus face-to-face plus online) deep learning ondersteunde ten opzichte van 

computerconcepten, zoals algoritmen, loops, condities en decompositie. Beide benaderingen bleken tot 

significant hogere CT-winsten te leidden. Studenten in de ‘face-to-face plus online’ groep presteerden 

significant beter dan die in de face-to-face groep. Bovendien hebben beide groepen hun programmeerkennis 

en -vaardigheden met succes overgedragen aan op tekst gebaseerde programmeertaken. 

Scratch helpt jongeren creatief te denken, systematisch te redeneren en samen te werken en is dus geschikt om 

CT te faciliteren. Het is gemakkelijk te gebruiken en biedt een zinvolle leeromgeving waar leerlingen zich in 

specifieke contexten begeven.  

Een andere interventie richt het zich op het maken van 3D-programmeerprojecten. Het kan ook worden gebruikt 

om CT te trainen. De CT-vaardigheden van studenten werden gemeten aan de hand van hun vermogen om Alice-

taken uit te voeren. De resultaten toonden aan dat studenten die samenwerkten significant hogere CT-scores 

behaalden dan studenten die alleen werkten. En samenwerking was vooral voordelig voor studenten met een 

minimum programmeerervaring.  

Een andere interventie was het CTSiM-platform om ecologie en CT-leren te integreren voor zesde klassers. 

Pretesten en posttesten werden gebruikt om de effectiviteit van scaffolds te testen die worden geleverd door 

een virtuele agent die is ingebed in CTSiM. Zowel de experimentele als de controlegroep leerden CT en ecologie 

via CTSiM, maar alleen de experimentele groep kreeg scaffolds. Dat wil zeggen, wanneer studenten een bepaalde 

taak 3 tot 5 keer niet hebben gehaald, werd de scaffold geactiveerd. In dat geval gaf de virtuele agent 

gespreksaanwijzingen en antwoordden aan de studenten door een van de opties te kiezen, wat op zijn beurt een 

reactie van de agent veroorzaakte. Gesprekken tussen agenten en studenten waren voorgeprogrammeerd om 



studenten met moeilijkheden te helpen. In de controlegroep was dit niet zo. Pre- en posttests lieten in beide 

groepen significante winsten zien op het gebied van ecologie en CT. En toen pretest-scores werden gebruikt als 

covariabele, presteerde de experimentele groep (met scaffolds) beter dan de controlegroep wat betreft 

ecologische leerwinsten en CT-vaardigheden. 

3.2.2. ONDERZOEK MET ROBOTICA 

Een ander vruchtbaar gebied om CT-vaardigheden te ontwikkelen is robotica, dat ook nauw verband houdt met 

programmeren. Lego-robotica is bijzonder populair. Zo werd Lego Mindstorms gebruikt om de CT-vaardigheden 

van middelbare scholieren een jaar lang te verbeteren. 44 sessies van twee uur waren gericht op het ontwikkelen 

van verschillende CT-vaardigheden, namelijk het ontbinden van problemen, het abstraheren van essentiële 

informatie, het generaliseren van de oplossing voor verschillende problemen, het maken van algoritmen en het 

automatiseren van procedures. Het oplossen van robotprogrammeerproblemen bracht de CT-vaardigheden van 

studenten aan het licht. Het onderzoek toonde aan dat alle deelnemers, ongeacht hun leeftijd of geslacht, na de 

interventie op dezelfde manier verbeterden op hun CT-vaardigheden.  

Lego-robotica is een fysieke activiteit. Effecten van Lego-robotica werden vergeleken met virtuele robotica bij 

8ste klassers. Beide groepen studenten verbeterden hun CT-vaardigheden aanzienlijk en er was geen significant 

posttest-verschil tussen beide groepen. Opvallend was dat de twee groepen de problemen verschillend opvatten. 

De virtuele robotica-groep had de neiging het probleem als een geheel waar te nemen en vervolgens te proberen 

het probleem tot in de details te ontleden, terwijl de fysieke robotica-groep zich aanvankelijk richtte op de 

samenstellende delen. 

Hoe vroeg kunnen kinderen CT-vaardigheden leren? In één studie werd gekeken naar het onderwijzen van CT-

vaardigheden van kleuters. Deze onderzoekers ontwikkelden het TangibleK Robotics-curriculum met 20 uur 

instructie en een laatste project om de ontwikkeling van CT van studenten te meten in termen van debugging, 

sequencing, loops en voorwaarden. Herhaalde metingen tussen taken lieten echter geen lineaire CT-ontwikkeling 

zien bij kleuters. De onderzoekers speculeerden dat dergelijke leeftijdsgroep ofwel te jong is om CT-

vaardigheden te ontwikkelen, of de robotica-interventie voor hen te moeilijk was. Daarom is het belangrijk om 

CT-concepten te leren op een manier die geschikt is voor de ontwikkelingsstadia van studenten. 

3.2.3. ONDERZOEK MET GAME DESIGN EN ANDERE INTERVENTIETOOLS 

AgentSheets is een ontwerptool die game-ontwerp gebruikt om CT te leren en om de interesse en vaardigheden 

van studenten te bevorderen in informatica. AgentSheets is zowel voor onervaren als ervaren studenten. In 

tegenstelling tot andere studies, heeft dit onderzoek CT gemeten op basis van de kennis van studenten van 

relevante patronen, zoals botsing en absorptie. Over het algemeen deden alle deelnemers het heel goed in het 

correct identificeren van CT-patronen. De auteurs merkten echter op dat de resultaten niet noodzakelijkerwijs 

betekenen dat studenten CT-kennis konden overdragen van game-design naar simulaties van 

wetenschappelijke fenomenen. 

Het onderwijzen van CT vereist niet noodzakelijkerwijs digitale hulpmiddelen. Er is een programmeerstrategie 

voor papier en potlood (PPS) gemaakt voor niet-informatica richtingen. Het stelde deelnemers in één groep in 

staat om hun favoriete manier te kiezen om programmeerideeën te visualiseren en weer te geven (bijvoorbeeld 

via conceptmaps, tabellen, woorden of symbolen). De effecten werden vergeleken met die van een andere 

groep. Studenten die de programmeerstrategie met papier en potlood gebruikten, hadden een significant 

beter begrip van CT en meer interesse in computer wetenschappen dan degenen die via typische 

cursusinstructies leerden.  

Een op lessen gebaseerde CT-instructiemodule zou ook het begrip en de houding van pre-service leraren ten 

aanzien van de integratie van CT in hun klaslokalen kunnen veranderen. De onderzoekers testten een module 

van 100 minuten gericht op CT-concepten zoals decompositie, abstractie, algoritmen en foutopsporing. Na de 

training vulden de deelnemers vragenlijsten in met open vragen over CT en de verbindingen met verschillende 



disciplines. Vergeleken met de controlegroep zonder behandeling beschouwde een hoger percentage van 

degenen in de experimentele groep die de CT-training kregen, CT als een manier van denken om problemen op 

te lossen, met of zonder de hulp van computers. Bovendien realiseerden ze zich dat CT niet beperkt was binnen 

de informatica. Omgekeerd bekeek de controlegroep CT nauwlettend met behulp van computers om specifieke 

computertaken uit te voeren en beperkte zich tot onderwerpen met computers, zoals informatica en wiskunde. 

2.3.4. CT-VAARDIGHEDEN ONDERBOUWEN PROGRAMMEREN, ROBOTICA EN GAMEONTWERP 

De reden voor het gebruik van programmering, robotica en gameontwerp om de CT-vaardigheden te 

verbeteren is omdat elk van deze gebieden legt de nadruk op verschillende CT-onderdelen. Zowel het schrijven 

van computerprogramma’s (programmeren) , robotica en gameontwerp bevatten volgende CT-onderdelen:   

- De analyse van problemen.  
- Het probleem opsplitsen naar subdoelen en de bijhorende stappen.  
- Abstractie en generalisatie. (Bijvoorbeeld een (deel van) code gebruiken binnen vergelijkbare 

problemen, mist kleine aanpassingen.) 
- Debugging. (=gebruik maken van een computerprogramma dat op zoek gaat naar bugs (fouten) in je 

code) 

3.3. BEOORDELING VAN COMPUTATIONAL THINKING  

Door de verscheidenheid aan CT-definities en -conceptualisaties is het beoordelen van CT moeilijk aangezien er 

geen algemeen aanvaarde beoordeling is. Dit maakt het moeilijk om de effectiviteit van interventies na te 

gaan op een betrouwbare manier aangezien resultaten moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden.  

Vragenlijsten en enquêtes zijn de meest gebruikte maatstaf om kennis en attitudes t.o.v. CT na te gaan. Toch 

hebben anderen onderzoekers ook gebruik gemaakt van observaties en interviews om de ontwikkeling van CT 

na te begrijpen.  

3.3.1. SCRATCH GEBASEERDE BEOORDELING  

Enkele onderzoekers gebruikten Scratch om systematische CT-evaluaties te ontwikkelen. Deze zeggen dat 

Scratch gebaseerde projecten het leren op lange termijn kunnen ondersteunen. Daarnaast willen ze ook dat de 

CT-vaardigheden van Scratch gebruikers in de loop van de tijd evalueren en zo de voortgang van het leren in 

kaart brengen. Hun CT-beoordeling omvat zowel formatieve analyse, interviews en ontwerpprojecten.  

Andere onderzoekers gingen hier verder op in en ontwikkelden een CT-cursus voor middelbare scholieren. Hier 

hangt dus formatieve en summatieve evaluatie aan vast. Aan de hand van verschillende rubrieken worden de 

studenten geëvalueerd.  

Hieruit hebben ze een richtlijn ontwikkeld voor het meten van CT:  

1. Bewijsvariabelen: rechtstreeks ingebed in commandocategorieën van Scratch (Vb. voorwaarden) 
2. Partroonvariabelen: deze zijn breder dan een specifiek commando uit Scratch (Vb. beweging, 

interactiviteit)  
3. CT-concept: decompositie, abstractie en algoritmen  

Het vaardigheidsniveau van de studenten moet per facet gemeten worden aan de hand van de rubrieken.  

3.3.2. SPEL/SIMULATIE GEBASEERDE BEOORDELING  

Andere onderzoekers stellen voor om CT te beoordelen via patroonanalyse (CTPA) die leerlingen gebruiken om 

spellen en simulaties te ontwikkelen. Voor CTPA wordt grafisch gerapporteerd via een spinnenwebachtige 

structuur waarin de 9 patronen geïntegreerd zitten.  



Dit soort visuele voorstelling geeft info over de aard en de mate van bekwaamheid. En geeft dus aan welke 

aspecten verbeterd moeten worden. Indien dit regelmatig gebeurt kan met de voortgang van de leerlingen 

tonen en zou de leerkracht hierop kunnen inspelen.  

3.3.3. GEVALIDEERDE CT SCHALEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK 

De bovengenoemde beoordelingen zijn uitsluitend bedoeld voor een specifieke studie op basis van een 

specifieke interventie. Recentelijk hebben verschillende onderzoekers onderzoek gedaan voor een schaal 

ontwikkeld om CT algemeen te meten.   

1. Deze schaal omvat 28 items en duurt ongeveer 45 minuten. Het richt zich op rekenkundige concepten, 
zoals aanwijzingen en sequenties, lussen, voorwaarden, en eenvoudige functies. De betrouwbaarheid van 
deze schaal is 0,79. De auteurs concludeerden dus dat CT meer lijkt op probleemoplossende vaardigheden 
en minder afgestemd op het redeneervermogen, de ruimtelijke en verbale vaardigheden.  

2. Deze schaal omvat 29 items waarbij 5 factoren worden gemeten (creativiteit, samenwerking, algoritmisch 
denken, kritisch denken en probleemoplossing). De betrouwbaarheid van de vijf factoren varieert van 0,73 
tot 0,87. Deze schaal meet CT anders dan de vorige omdat de onderzoekers de CT anders hebben 
geoperationaliseerd, op basis van hun eigen CT-raamwerk.  

We kunnen dus concluderen dat er dringend behoefte is aan een betrouwbare en valide beoordeling van CT-

vaardigheden.  

3.4. COMPUTATIONAL THINKING MODELLEN  

Hier wordt ingegaan op de theoretische kaders van CT. Net als bij de definities en beoordelingen van CT is er 

ook geen algemeen kader of model. Hieronder worden 4 verschillende CT-modellen onder de loep genomen.  

1. Eenvoudig, beschrijvend CT-model, gebaseerd op de operationalisering van CT in eerdere studies 
(Atmatzidou en Demetreadis, 2016)  
Het model bestaat uit 5 facetten:  

- Abstractie = het distilleren van de kernpatronen uit gecompliceerde systemen 
- Generalisatie = het toepassen van probleemoplossende strategieën op verschillende contexten 
- Algoritme = geordende stappen/instructies om oplossingen te implementeren 
- Modulariteit = het automatiseren van probleemoplossende oplossingen 
- Decompositie = opsplitsen van complexe systemen/dingen in hanteerbare stukken 

2. CT-concepten en -vaardigheden die moeten worden opgenomen in cursussen zoals wiskunde, 
wetenschap, sociale studies,… (Barr & Stephenson, 2011) 
Het definieert de belangrijkste CT-facetten (dataverzameling, data-analyse, datarepresentatie, 

decompositie, abstractie, algoritmen, automatisering, parallellisme, en simulatie) over verschillende 

disciplines. Deze CT-facetten zouden verschillende weergaven moeten hebben in verschillende 

onderwerpen (Vb. het weergeven van gegevens met grafieken of tabellen in wiskunde, en het weergeven 

van taalkundige patronen in de taalkunde). 

De zwaktes van dit model:  

- Geen duidelijke definities per CT-facet waardoor operationalisering zeer moeilijk is. 
- Het ontbreken van een onderscheid tussen concepten en bekwaamheden. 

3. CT-raamwerk in het kader van het gebruik van Scratch om CT te faciliteren (Brennan en Resnick,     2012) 
Zij categoriseerden CT in drie gebieden: concepten, praktijken en perspectieven. 



 

Later hebben Zhong, Wang, Chen en Li (2016) dat model herzien door instructies toe te voegen aan de CT-

concepten, en iteratie in de CT-praktijken. Ze hebben ook de CT-perspectieven geherformuleerd om de 

nadruk te leggen op creativiteit en samenwerking. Echter, Ze hebben die wijzigingen niet uitgewerkt, 

waardoor het moeilijk is om het herziene model te interpreteren.  

4. Samenvoegen van CT en regulier klassikaal onderwijs (Weintrop et al., 2016) 
Men analyseerde lesplannen voor wiskunde en wetenschapscursussen door het coderen van 

onderwijspraktijken die betrekking hebben op de CT-facetten. En daarna categoriseerden ze deze 

specifieke facetten in bredere CT-praktijken. Uiteindelijk hebben ze een taxonomie bedacht met 4 CT-

categorieën.  

 

Hun taxonomie is gebaseerd op specifieke klassikale activiteiten en concrete voorbeelden van CT-

klasactiviteiten gepresenteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ONS COMPUTATIONAL THINKING DEFINITIE EN RAAMWERK  

 
Ons model probeert de cognitieve processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan elk van de volgende 

processen bij deze CT-facetten. Ons model van CT benadrukt het belang van het systematisch benaderen van 

problemen 

4.1. VERGELIJKING MET ANDERE MODELLEN  

Ons model richt zich op de onderliggende conceptuele basis die nodig is om problemen via een CT-perspectief 

te benaderen en hoe dat soort CT-perspectief kan worden belicht en ondersteund in de huidige secundaire 

onderwijs. Dit in tegenstelling tot modellen die zich richten op slechts één specifiek onderwerp 

4.2. VOORBEELDEN VAN OPKOMENDE MODELLEN VAN K-12 (SECUNDAIR) CT 

Ons competentie-gebaseerd model van CT kennis en vaardigheden streeft ernaar om de basisprincipes van CT 

bij K-12 leerlingen te meten. Onderzoekers zijn bezig met pogingen om CT te meten in K-12 settings. We 

presenteren hier verschillende voorbeelden.  

1. Dr. Scratch  
Dit is momenteel een beta test die wordt en wordt gebruikt als basis om Scratch code te analyseren door 

het gebruik van lussen, sequenties, en andere logistieke facetten van de codering te kwantificeren.  

Onderzoekers van SRI ontwierpen en implementeerden een middelbare school curriculum genaamd 

Foundations for Advancing Computational Thinking (FACT). FACT streeft ernaar om een uitgebreid beeld te 

krijgen van de CT-vaardigheden van studenten door cognitieve, interpersoonlijke en intrapersoonlijke 

variabelen te onderzoeken.  

Hun bevindingen tonen aan dat studenten in de leeftijd van 11-14 jaar met behulp van het FACT-

curriculum het algoritmisch leren, het begrip van de computer en de overdracht van vaardigheden van 

Scratch naar een tekstgebaseerde programmeercontext hebben verbeterd.  

2. VELA  
Om jonge leerlingen voor te bereiden op CT en houdt in dat de ontwikkeling van CT binnen het logische 

puzzelspel Zoombinis wordt bestudeerd. EdGE onderzoekt hoe game-based gedrag impliciete kennis kan 

voorspellen en helpt docenten om expliciet technisch leren in de klas te ondersteunen. In Zoombinis 

nemen spelers deel aan vele cycli van CT-strategieontwikkeling die kunnen worden aangetoond door hun 

activiteitspatronen in het spel. In het spel worden spelers uitgedaagd om Zoombini's te sorteren volgens 

de onderliggende logische regels. Deze verandering, van trial-and-error naar systematisch testen, levert 

bewijs van probleemdecompositie. Om het leren van deze facetten van CT te valideren als functie van het 

spelen van Zoombinis, EdGE en Empirische Spelen hebben ze een set van online assessment items 

ontworpen die zich richten op een aantal van de fundamentele facetten van CT: probleemdecompositie, 

abstractie, en algoritmeontwerp. 

 



5. DISCUSSIE  

In dit overzicht analyseerden we bestaande definities van CT, met een focus op literatuur die zou kunnen 

helpen bij het beschrijven van de conceptuele basis van CT die het leren en beoordelen in K-12 settings zou 

moeten begeleiden. Ons doel met deze review paper was om de literatuur te synthetiseren om zo een 

algemeen kader van CT te bieden, inclusief de definitie, de facetten, en de uitwerking per facet, om een model 

van CT te ontwikkelen dat het leren en beoordelen van K-12 CT begeleidt.  

Dit literatuuroverzicht heeft een aantal hiaten in het CT-onderzoek aan het licht gebracht. Zo ontbreekt een 

algemeen aanvaarde definitie van CT in de literatuur, samen met een specificatie van de onderdelen ervan.  

Docenten zijn over het algemeen onbekend met CT en hebben moeite met het vinden van verbanden tussen CT 

en hun huidige curricula. Het ontwerpen en ontwikkelen van een betrouwbare en valide CT-beoordeling is de 

sleutel tot succesvol onderwijs van CT ingebed in meerdere disciplines. Ook hier hebben onderzoekers gewezen 

op de moeilijkheid om de CT in de klas te beoordelen, en hebben ze opgeroepen tot realtime beoordeling om 

leervoortganggegevens per student te verstrekken ter ondersteuning van de instructie van docenten.  

Het door ons voorgestelde kader kan een leidraad zijn om beoordelingstaken te ontwikkelen die bewijs 

opleveren voor specifieke CT-vaardigheden.  

In ieder geval wordt het behoud van CT-vaardigheden op lange termijn, samen met de toepassing van CT-

vaardigheden op andere contexten en domeinen, onderbelicht. Een laatste onderzoeksgebied dat aandacht 

verdient, zijn de genderverschillen in de ontwikkeling van de CT. Vrouwen zijn vaak ondervertegenwoordigd in 

bèta/technische vakken, zeker als ze eenmaal op de universiteit zijn.  

  



3. COMPUTATIONAL THINKING IN COMPULSORY EDUCATION: TOWARDS AN AGENDA FOR 

RESEARCH AND PRACTICE (VOOGT, FISSER) 

SETTING THE STAGE 

Artikel van Wing:  

Computationeel denken is het oplossen van problemen, het ontwerpen van systemen en het begrijpen van 

menselijk gedrag, door gebruik te maken van de concepten die fundamenteel zijn voor de 

computerwetenschap... Het vertegenwoordigt een universeel toepasbare houding en vaardigheid die iedereen 

graag zou willen leren.  

→ Het beoogt dat de nieuwe competentie zou moeten worden toegevoegd aan het analytisch vermogen 

van elk kind als een vitaal ingrediënt van het leren op school. 

Oorsprong van computationeel denken: vanuit het werk van Papert over de programmeertaal LOGO en het idee 

van kinderen die de computer manipuleren: het procesmatig denken door middel van programmeren 

ontwikkelen.  

NU: Heropleving van de belangstellingen komt er door de beschikbaarheid van betere computerhulpmiddelen 

en mobiele technologieën, maar toch een scala aan problemen en uitdagingen:  

- Wat is computationeel denken?  

- Welke kernbegrippen horen erbij en hoe staan ze in hun relatie tot programmeerkennis?  

- Hoe wordt het geïntegreerd in het curriculum?  

- Welk onderzoek is passend voor het computationeel denken in het onderwijs te bevorderen?  

COMPUTATIONAL THINKING: RESEARCH HISTORY AND IMPLICATIONS  

Computationeel denken (CT) is een moeilijk af te bakenen begrip, omdat veel CT-studies of discussies over 

theorie het programmeren als context gebruiken. Dit kan verwarring scheppen voor de lezer inzake: 

- De indruk wekken dat CT hetzelfde is als programmeren of op zijn minst dat CT het gebruik van 

programmeren vereist 

- Zowel in het onderzoek als in de populaire pers is er een geschiedenis van het gebruik van 

programmeren als een manier om denkvermogen te ontwikkelen.  

→ CT richt zich op het ontwikkelen van deze denkvermogens binnen vakken buiten de informatica.  

- CT vereist niet noodzakelijkerwijs het gebruik van programmeren 

- CT-geleerden beweren ook niet dat programmeren de context moet zijn waarin deze 

vaardigheden worden ontwikkeld 

Door te denken over programmeren zouden leerlingen bedreven worden in het denken over denken, vandaar 

dat Papert dacht dat dit gebruik van technologie vaardigheden zou ontwikkelen in leerlingen die zich zouden 

verplaatsen naar niet-programmeerbare contexten, zowel binnen als buiten het klaslokaal. De onderzoeken 

vonden echter tegenstrijdige resultaten.  

Een mogelijke verklaring voor de tegenstrijdige resultaten: 

- Low-road transfer omvatte vaardigheden die herhaaldelijk worden geoefend, waarbij de 

hoeveelheid transfer afhankelijk was van de hoeveelheid herhaling en het aantal contexten 

waarin het wordt geoefend.  



- High-road transfer omvat het bewust abstraheren van het geleerde concept of proces. High-

road transfer gaat verder dan het reflexieve karakter van low-road transfer en vraagt om 

reflectie op de kennis en mogelijkheden voor overdracht.  

De hoeveelheid ervaring en praktijk die nodig is voor low-road transfer van programmering voor niet-

programmerende contexten, de beperkingen van de schoolomgeving van een jong kind overstijgt.  

→ Maar de overdracht op hoog niveau kan worden bereikt door een zorgvuldige instructie over het 

toepassen van programmeervaardigheden buiten de oorspronkelijke context. De high-road transfer is 

sterk afhankelijk van de instructiepraktijk van de opvoeder. Dit leidt naar de vraag of het de 

programmeerervaring is die het verschil maakt of de methodologie van de instructeurs.  

Kortom, programmeren alleen zal waarschijnlijk geen resultaten opleveren in het leren van studenten, en het is 

mogelijk dat programmeren slechts één context is voor de toepassing van vaardigheden die op een effectieve 

manier worden aangeleerd.  

Programmeren, Computer Science en Computational Thinking zijn geen gelijkwaardige concepten, maar zijn toch 

met elkaar verweven. Programmeren is slechts één context voor de praktijk van Computer Science en 

Computational Thinking. Informatica is het vakgebied en de praktijk waaruit het Computational Thinking is 

voortgekomen, maar is niet het enige vakgebied waarin deze vaardigheden kunnen worden gevonden of 

toegepast.  

→ De focus zou moeten liggen op de concepten die op een hoger niveau worden aangeleerd en de meerdere 

domeinen waarin ze kunnen worden toegepast. 

UITDAGINGEN BIJ HET DEFINIËREN VAN COMPUTATIONEEL DENKEN 

DE UITDAGINGEN VAN HET DEFINIËREN VAN CT 

Er zit inherente spanning in het proberen te definiëren van CT en dat heeft te maken met het denken over de 

kernkwaliteiten van CT vs bepaalde meer perifere kwaliteiten.  

DEFINIËRING VAN CT  

Wing (2008) stelde dat CT het denken in de wiskunde en techniek aanvult met een focus op het ontwerpen van 

systemen die complexe problemen van mensen helpen oplossen (Wing 2008; Lu en Fletscher 2009). De 

kernbegrippen van CT zijn onder andere abstracties (de mentale hulpmiddelen van de computer, nodig om het 

probleem op te lossen), gelaagdheid (problemen moeten op verschillende niveaus worden opgelost) en relaties 

tussen gelaagdheid en abstracties (Wing 2008).  

Fundamenteel voor CT:  

- Het idee van abstractie 

- Het vermogen van studenten om met verschillende abstractieniveaus om te gaan 

- Algoritmisch denken en de gevolgen van schaal (big data) begrijpen  

 

◼ Aho (2012): bij CT zijn denkprocessen betrokken bij het formuleren van problemen, zodat hun 

oplossingen kunnen worden gerepresenteerd als rekenstappen en algoritme. 

◼ Denning (2009): CT heeft een lange geschiedenis in de computerwetenschap die teruggaat tot 

de jaren 1950 toen het bekend stond als algoritmisch denken: 

o En mentale oriëntatie op het formuleren van problemen als omzettingen van enige 

input naar een output en het zoeken naar algoritmen om de omzettingen uit te voeren. 



◼ Sommige informaticaopleiders: programmeren is niet essentieel in de leer van het 

rekenkundig denken. Een nadruk op programmeren zou studenten kunnen afschrikken om 

geïnteresseerd te raken in computerwetenschap. Computationeel denken is een conceptuele 

manier om informatie en taken systematisch, correct en efficiënt te verwerken om complexe 

problemen op te lossen. 

CT is een belangrijke 21ste eeuwse vaardigheid. Centraal in het onderwijs staat:  

- Focus op de vaardigheden, gewoontes en disposities die nodig zijn om complexe problemen 

op te lossen met behulp van de computer en computers. 

- Het omvat het kunnen onderscheiden van verschillende abstractieniveaus en het toepassen 

van wiskundig redeneren en ontwerpend denken. 

Mishra en Yadav (2013): CT gaat verder dan de typische menselijke computerinteracties en waarbij de menselijke 

creativiteit kan worden vergroot door computationeel denken, in het bijzonder met behulp van automatisering 

en algoritmisch denken.  

→ Het kan een evolutie van van de consument van technologie naar het creëren van nieuwe vormen van 

expressie en het bevorderen van creativiteit. 

CT IN EDUCATION  

CT als universeel attitude en vaardigheden binnen computerwetenschappen (Wing, 2008). 

- Van invloed op bijna elke discipline => bijna elke discipline wordt beïnvloed door het gebruik 

van computers 

- Proces van probleemoplossing en algoritmisch denken (Bundy, 2007) 

 Computerwetenschappers moeten de interesse van studenten in computerwetenschappen 

verhogen. Dit kan gedaan worden door aandacht te besteden aan CT in het verplichte 

curriculum (Wing, 2006) 

Doel van CT lesgeven (Hemmendinger, 2010) 

- Niet: mensen leren nadenken als een computer wetenschapper 

- Wel: leren hoe ze moeten denken als een economist, natuurkundige, artiest... en begrijpen 

hoe ze met ‘computation’ problemen kunnen oplossen, creëren en nieuwe vragen ontdekken 

om uit te zoeken 

Wat, hoe en wanneer zouden we moeten leren? (Wing, 2008) 

- Om algemeen en diepgaand begrip te verkrijgen over de basis van de betekenis en toepassing 

van CT moet reeds in de vroege kindertijd hieraan tijd besteed worden. 

o Bv. Door middel van CT kunnen bestaande abstracte concepten die reeds gekend zijn 

door de leerlingen, gevisualiseerd en geanimeerd worden. (Wing, 2008) 

- 9 suggesties van concepten en mogelijkheden van CT in K-12 klassen (Barr & Stephenson, 

2001). 

o Dataverzameling 

o Data analyse 

o Data representatie 

o Decompositie van problemen 

o Abstractie 

o Algoritmes en procedures 



o Automatisatie 

o Parallel werken 

o Simulaties  

- Karakteristieken van het probleem oplossend proces van CT (Grover & Pea, 2013) 

o Problemen formuleren zodat computers en andere tools kunnen ingezet worden om 

het probleem te helpen oplossen. 

o Logisch data organiseren en analyseren. 

o Data voorstellen door middel van abstractie (bv. simulaties, modellen...). 

o Automatiseren van antwoorden door middel van algoritmisch denken (bv. serie / 

geordende stappen). 

o Identificeren, analyseren en implementeren van mogelijk oplossingen om de meest 

effectieve en efficiënte combinatie van stappen en bronnen te bekomen. 

o Generalisatie en transfer van dit proces in een breed scala aan problemen. 

- Ook de menselijke kennis, expertise en intuïtie moet men in rekening nemen (Lohr, 2012) 

o Bv. Brede en diepgaande nieuwsgierigheid, innovatief denken, inbeeldingsvermogen, 

creativiteit (Dede et al., 2012) 

CT framework for a Computer Science Principles course (National Research Council, 2010/2011) 

- Voorbeeld van een ‘draf’ curriculair raamwerk: zie tabel op pagina 9 en 10 

o Connecting computing 

o Devoloping computational artifacts 

o Abstracting 

o Problemen en artifacts analyseren 

o Communiceren 

o Samenwerken  

POSITIE VAN CT IN HET CURRICULUM 

Vakgebonden: CT als apart onderwerp 

- Elk kind zou de mogelijkheid moeten hebben om concepten en principes van ‘computing’ te 
leren bij aanvang van hun lager onderwijs (Royal Society, 2012). 
 

Vakoverschrijdend: CT als vakoverschrijdend onderwerp 

- Wing (2006) prefereert om de belangrijke vaardigheden en mentale raamwerken binnen de 
CS de isoleren maar ook expliciet toe te passen in andere contexten. 

- Dit zou leiden naar een toename van ‘computationele’ woordenschat en de aanvaarding van 
mislukte pogingen (Barr & Stephenson, 2011). 

CT IN INFORMEEL LEREN 

- Ook buiten de school CT organiseren. 
- Leerlingen zijn vandaag niet meer bang om de exploreren en spelen met nieuwe concepten 

(Wing, 2008). 
 

CONCLUSIE  



Definities  

- CS is een academische discipline die computers en computersystemen bestudeert. 
- CT verwijst naar het proces van complexe probleemoplossing, generalisering en transfer in 

het oplossingsproces van een weide variatie aan ideeën.  
o CT maakt wel gebruik van tools en technieken van CS.  
o Geen klant en klare definitie van CT 
o CT is een mogelijkheid, vaardigheid en dat ieder kind bezit 

 

Kritiek  

- We moeten ons minder focussen op het definiëren van CT en meer op het vinden van 
gelijkenissen en relaties in discussies over CT. Dit zal leiden naar een betere beschrijving van 
CT. 

- Leerkrachten moeten getraind/ goed voorbereid worden om CT te implementeren in hun 
lessen. 

- Het gebruik van dagdagelijkse situaties wanneer CT ideeën worden aangebracht helpt 
studenten om de terminologie te linken aan hun persoonlijke ervaringen, persoonlijke 
relevante concepten de identificeren en helpt om de alomtegenwoordige aard van CT in het 
dagelijkse leven te ontdekken. 

- Er moet onderzoek gebeuren naar hoe CT kan ingezet worden in andere disciplines dan CS. 
Dit is belangrijk want CT helpt studenten om om te gaan met complexe en open problemen. 

- Er is meer diepgaande kennis nodig over de rol van programmering als een tool/middel in het 
ontwikkelen van CT in de toekomst. 

 

  



WEB-BASED LECTURE TECHNOLOGY / MOOCS / FLIPPING THE CLASSROOM  

4. NO TIME TO LOSE. PROPOSAL FOR A DIGITAL EDUCATION STRATEGY FOR FLANDERS 

UNIVERSITIES. “THINKERS IN RESIDENCE” PROGRAMME FROM KVAB  (DILLENBOURG) 

ACADEMISCHE AARDVERSCHUIVINGEN, HERVORMINGEN 

MOOC’s worden beschreven met de metafoor tsunami hebt beschrijft daarmee de kracht van het fenomeen en 

de angsten die het triggert.  

Onze wereld is steeds digitale, maar blijft ook steeds fysiek (het feit dat je muziek kan downloaden wil niet 

zeggen dat je niet meer naar concerten zal gaan) de digitale wereld zal de fysieke wereld niet vervangen. 

Universiteiten zorgen voor een dat de 2 werelden verwerven geraken.  

OBSERVATIES  

1. We komen dagelijks in contact met technologie om te leren. Hoe vaak je ermee in contact 

komt verschilt van universiteit tussen en in universiteiten.  

2. MOOC’s zijn geen prioriteit in Vlaamse universiteiten. Er bestaan enkele projecten maar 

zonder een sterke toewijding van de universiteit.  

3. Vlaamse universiteiten hebben aandacht voor ped en tech expertise vereist voor MOOC 

initiatief. Deze ped en tech expertise is verdeeld over verschillende units. Deze teams kennen 

elkaar en hebben interactie maar meer samenwerking kan meer kansen creëren.  

4. Vlaamse universiteiten investeren een groot bedrag in blended education  

5. Er zijn punten waarin de Vlaamse universiteiten samenwerken rond learning tech. Jammer 

genoeg zijn de expertise en verantwoordelijkheid verspreid over te veel actoren. Vlaanderen 

mist een entiteit dat kan optreden als hoofd referentie voor learning tech  

6. De integratie van de hoge scholen in de unief is complex. Campussen moeten niet meer zoals 

voorheen geleidt worden het vereist een nieuw digitaal denken om de campussen vorm te 

geven.  

16 REDENEN WAAROM WE MOOC’S ZOUDEN MAKEN  

1. Of je nu wilt of niet het is aan het gebeuren  

1.1. Het is al daar! Al heel wat mensen in Vlaanderen nemen deel aan een MOOC 

1.2. Universiteiten verliezen controle. Ze verliezen controle over wie de digitale leerruimtes 

gebruikt.  

1.3. Universiteiten verliezen hun semi-monopoly. Nu moeten universiteiten zich kunnen 

differentiëren met andere training providers  

1.4. Er is geen weg terug! Studenten nemen nu al aan dat er online materiaal te vinden is. Ze 

zullen het niet appreciëren als dit plots niet meer is.  

2. Beter een actor zijn dan een toekijker  

2.1. MOOC’s kittelen het acad. landschap. Aan de ene kant verhogen ze competitie tussen 

universiteiten door studenten te betrekken in onbekend terrein. Aan de andere kant gaan ze 

samenwerken en kunnen ze samen het curriculum vorm geven.  

2.2. MOOC’s kunnen misschien kleine universiteiten doen verdwijnen. Dit is omdat succesvolle 

MOOC’s vooral van succesvolle universiteiten komen.  

2.3. Risico nemen is een acad. plicht. MOOC’s organiseren houdt risico’s in ( privacy, financiële 

impact en intellectueel eigendom), maar acad. onderzoek doen houdt altijd risico’s in.  



2.4. De bedrijven wereld gaat voor MOOC’s. Veel bedrijven zijn het potentieel van MOOC’s aan 

het verkennen 

3. De huidige situatie van universiteiten is verre van perfect 

3.1. Universiteiten hun ped is niet effectief. Les geven is effectief voor de prof maar niet voor de 

leerlingen. Zij moeten vaak nog thuis nog bezig zijn met de leerstof. MOOC’s maken het 

mogelijk voor universiteiten om met gevarieerde vormen van pedagogiek te spelen rond 

flipped classroom.  

3.2. Het academisch systeem is niet zo bruikbaar voor de samenleving als het kan zijn. Sommige 

krijgen hun diploma, maar vinden geen werk en ander job vinden dan weer geen mensen 

met diploma’s. universiteiten leveren niet de diploma’s die de samenleving nodig heeft. 

3.3. Les geven is niet waardevol genoeg voor een academische carrière. Voor professors is 

lesgeven niet het belangrijkste. MOOC’s zorgen ervoor dat dit wel zeer belangrijk wordt 

aangezien ze voor een groot publiek spreken waar alle fouten duidelijk zijn en online blijven 

staan. Deze zichtbaarheid zorgt ervoor dat de academische status van lesgeven omhoog. 

gaat  

3.4. Verstaan taks betalers academischi? Universiteiten moeten hun bijdrage aan de 

samenleving duidelijker maken en meer vergroten. MOOC’s kunnen er zijn voor alle taks 

betalers.  

4. MOOC’s creëert nieuwe kansen  

4.1. Schaalgrote is een kans. Er is meer open toegang tot onderwijs dus het aantal studenten die 

je MOOC’s kijken kan zeer groot zijn. 

4.2. Bologna is een aanwinst. Als de tech voor online examens verbeteren kunnen de MOOC’s 

ECTS afleveren. Eu kan dan een zeer groot onderwijs netwerk uitbouwen.  

4.3. MOOC’s kan educatief onderzoek een boost geven.  

4.4. Zichtbaarheid! Universiteiten willen steeds de beste zijn via zichtbare kenmerken zoals het 

aantal citaten of rankings. MOOC’s kan ervoor zorgen dat een universiteit wereldwijd meer 

zichtbaarheid krijgt, meer status krijgt.  

8 PROJECT VOORSTELLEN VAN WAT EEN MOOC MOET ZIJN.  

1) Maak een brand een merknaam die je associeert aan een positieve leerervaring.  

Zorg ervoor dat jouw MOOC’s een beter kwaliteit hebben zowel inhoudelijk als visueel. 

Dit kan je nog verbeteren door beter activiteiten, sociale interactie tussen leerlingen en 

interacties met leerkrachten. Door een MOOC te maken van een zeer goede kwaliteit als 

universiteit kan je de naam van je universiteit en zijn status ook verbeteren.  

2)  Verbeter de overgang naar de universiteit.  

Voorzien bijvoorbeeld MOOC’s voor ze naar de universiteit gaan. Voorzie ook tijdens het 

jaar enkele MOOC’s met meer uitleg voor degene die dit nodig hebben.  

3)  Verbeter de effectiviteit van fysieke oefeningen en lab sessies 

Studenten zijn nu zeer passief tijdens een oefensessie, MOOC’s kunnen hiervoor een 

oplossing zijn. Vb lab debriefing : alle data wordt opgeslagen en gebruikt in de mooc om 

te reflecteren op wat ze net hebben uitgevoerd. Lab passpoort : een korte les over hoe je 

bepaalt materiaal moet gebruiken. Deze korte lessen moeten meerdere keren herhaalt 

worden en kan gebruikt worden in verschillende opleidingen en universiteiten.  

4)  Vergroot academische behendigheid  

Door MOOC’s kan je kleinere curriculum ontwikkelen die sneller tegemoet kunnen 

komen aan de veranderende arbeidsmarkt 

Behendigheid wordt hier gezien als sneller en met minder energie een nieuwe diploma 

ontwikkelen. 



5)  Verminder werkloosheid. Je kan MOOC’s ontwikkelen die focussen op werkloosheid en 

hun helpen aan een job te geraken. 

6)  Betrek burgers. Universiteiten moeten zich meer nuttig en zichtbaar maken voor de 

samenleving. Door MOOC’s kunnen ze voor iedereen kennis beschikbaar maken in een 

non-academisch formaat. Dit kan zelfs in samenwerking met andere media zoals VRT. De 

universiteit moet voor iedereen zijn en niet meer een plek voor geprivilegieerde mensen. 

7)  Bouw alumni netwerken 

Alumni netwerken zijn netwerken met oud leerlingen. Universiteiten kunnen via MOOC’s 

een levenslange service aanbieden aan afgestudeerde studenten.  

8)  Bijdrage leveren aan leerkrachten opleiding  

De proffen kunnen samenwerking ontwikkelen via MOOC’s om hun expertise in bepaalde 

domeinen steeds te vernieuwen en up to date te houden.  

8 SUGGESTIES HOE WE MOOC’S KUNNEN ORGANISEREN  

1) Start van de top management.  

Nu worden MOOC’s vaak bottem up gevormd, maar als de top management dit niet 

ondersteunt zal dit niet blijven duren. Vooral de rector van de universiteit moet de 

meerwaarde ervan inzien. Het succes van de MOOC’s is afhankelijk van de gedeelde visie 

die er op alle niveaus moet heersen.   

2)  Just do it!  

Er moet een comité ontwikkeld worden die bepaalde aspecten van de mooc bepaalt en 

MOOC’s wilt produceren.  

3) hergebruik een deel van de middelen die momenteel bedoelt voor digitaal onderwijs 

4) breidt de educatieve strategie uit, globaal, niet een strategie enkel gebaseerd op mooc’s 

focus niet enkel op mooc’s, maar focus je op alle kanalen waarin kennis geproduceerd 

wordt zowel in campus als online.  

5)  Geeft op het einde officiële diploma’s, certificaten.  

6)  Lanceer een onderzoeksinitiatief gebaseerd op evidence based onderwijs.  

Al het onderzoek dat nu gedaan wordt heeft weinig invloed op universiteiten hun manier 

van les geven. Ontwikkel een interdisciplinair onderzoekcentrum waar alle kennis samen 

kan komen en op een correcte manier verspreid wordt.  

7)  Creëer een digitaal universiteiten comité  

Sommige projecten kunnen pas waargemaakt worden als universiteiten gaan 

samenwerken. Dit comité zal zich buigen over missies en uitdagingen  die je beter samen 

aanpakt, vb een mooc provider om het voor alle universiteiten mogelijk te maken een 

open online course te voorzien.  

8) Denk nog eens opnieuw na over de partnerschap met de open universiteit Nederland 

(OUNL). Deze hebben een zeer goede ervaring met online onderwijs en goede netwerken 

en centra’s. Vlaamse universiteiten mogen het maken van de MOOC’s niet uitbesteden 

aan deze organisatie maar ze kunnen wel denken aan een partnerschap om elkaar te 

versterken.  

  



5. THINKING ABOUT BLENDED LEARNING: A PAPER FOR THE THINKERS IN RESI DENCE 

PROGRAMME (LAURILLARD, 2014) 

INTRODUCTIE 

Doel project: ontwikkeling van een systemische visie op optimale benutting van ICT en 
internet voor het nieuwe leren van de 21e eeuw. 

 
Artikel: betrekking tot blended learning 

hypothese 
mogelijke modellen en toekomstscenario’s 
-> dit alles op 3 niveaus: micro (lerende, leraar, klas), meso (institutie, school) 

en macro (overheid, onderwijsnetwerken) 

 
Het gedachtegoed dat in dit document wordt verwoord is het resultaat van de vele gesprekken met de 
mede-denker van de auteur, Pierre Dillenbourg, de leden van de KVAB-deskundigengroep en de 
medewerkers van de universiteiten die we het afgelopen jaar hebben bezocht. 

 
Definitie ‘blended learning’ 
= de integratie van ervaringen van face-to-face leren in de klas met online leerervaringen (Garrison & 
Kanuka, 2004). 

• mengt de campus met het online 
• doordacht', omdat de technologie complex is en voortdurend verandert 
• doordachte 'integratie', want het digitale is geen aanvulling, en het herhaalt niet simpelweg 

aspecten van het conventionele - elkeen zou de andere moeten verbeteren 
Blended learning betekent het respecteren van de werkelijke waarde van conventionele methoden - zoals 
seminars, tutorials, projecten, laboratoria, excursies, fysieke materialen. En het betekent erkenning van 
de buitengewone kracht en flexibiliteit van digitale technologieën. 

-> deze twee op een doordachte manier integreren om het onderwijs de kracht en flexibiliteit te 
geven die het nodig heeft om zijn eigen rol te kunnen spelen in het leven van de 21e eeuw. 
-> aanpassing definitie van blended learning door auteur: 

= de doordachte integratie van conventionele en digitale onderwijs- en leermethoden is 
het middel om onze grootste ambities voor het onderwijs van de 21e eeuw te 
verwezenlijken. 

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM NA TE DENKEN OVER ‘BLENDED  LEARNING’ 

• integratie van digitale technologieën met conventionele onderwijs- en leermethoden neemt snel toe 

• digitale technologieën brengen krachtige veranderingen in de onderwijssystemen met zich mee 
-> toename toegang tot apparatuur en communicatie, de digitale geletterdheid van studenten, de 
ontwikkeling van ontwikkeling van leeromgevingen door privé- aanbieders en gratis online middelen 
veranderen de manier waarop studenten toegang krijgen tot en leren van concepten en 
vaardigheden 

-> zal onderwijs veranderen, met of zonder betrokkenheid academici DUS belangrijk dat 
professionals zich engageren en leiding nemen 

 
Gesprek Universiteiten ivm hun visie hieromtrent: 

-> veel directe lokale problemen die om oplossingen vroegen 
 
!Maar als we kijken naar de veranderingen die we op korte termijn zouden kunnen doorvoeren om de 
kwaliteit en de reikwijdte van het hoger onderwijs te verbeteren, dan zouden we ook moeten dromen. 
Uiteindelijk zouden we moeten kunnen verwoorden wat we echt willen voor de toekomst van de 
universiteiten, en de technologie moeten gebruiken om ons te helpen dit te bereiken. 
 

  



EEN SYSTEMATISCHE ANALYSE OVER INNOVATIE IN HOGER ONDERWIJS 

Hoger onderwijs: 
• neemt verantwoordelijkheid op zich om elke student het formele onderwijs te laten doorlopen dat 

hem of haar in staat moet stellen zijn of haar leerpotentieel te bereiken, ten voordele van zowel 
het individu als de samenleving. 

• complex systeem van nationale, lokale en institutionele belanghebbenden, publieke en private 
instellingen en krachten, en een breed scala aan professionals 

• complexiteit betekent dat het ontwikkelen en verankeren van elke radicale 
verandering een duidelijk begrip vereist van de manier waarop het functioneert 
(omwille van zijn complexiteit, zeer resistent tegen verandering) 

• grip op krijgen: denken in termen van hoe de professionals in het veld hun werk en 
praktijk prioriteren, omdat de comparatieve kracht van alle concurrerende invloeden 
het succes van elk afzonderlijk initiatief voor verandering en innovatie bepaalt. 

-> Figuur 1: toont dit in termen vd belangrijkste ‘drivers’ 
= elementen v.h. hoger onderwijssysteem die bepalen hoe de academische docenten en 
leiders de activiteiten waarschijnlijk zullen prioriteren 

• deze zijn ruwweg in volgorde van afnemende macht: 
1. financieringsvoorwaarden 
2. beoordelingsvereisten 
3. eisen van belanghebbenden 
4. kwaliteitsborging 
5. strategische plannen 
6. leerplanvereisten 
7. individuele behoeften en vaardigheden van studenten 
8. carrièremogelijkheden van leerkrachten 

 
Deze definiëren de invloeden die een professional niet kan negeren, dus geven ze prioriteit aan activiteiten 
die voor hen van toepassing zijn. 

 
MAAR de drivers zijn niet effectief zonder de ‘enablers’ 

= mechanismen waar de beroepsbeoefenaar niet zonder kan als hij of zij effectief 
wil reageren op de ‘drivers’ 

 
enablers in volgorde van afnemende macht: 

1. leiderschapsondersteuning voor innovatie 
2. professionele ontwikkeling van leerkrachten 
3. leermiddelen 
4. systemen en diensten op het gebied van leertechnologie 
5. praktijkgemeenschappen 
6. gedeelde middelen 
7. evaluatie- en onderzoeksresultaten 

 
-> de vraag is: zijn de ‘drivers’ voldoende toprioriteit voor innovatie in de leertechnologie en de enablers 
geschikt om dit te ondersteunen? 

 

DRIVERS OF CHANGE 

verantwoordelijkheid voor de ‘drivers’ in het hoger-onderwijssysteem is in elk land meestal verdeeld over 
onafhankelijke instanties en instellingen, die geen van allen volledig onder de controle van de 
universiteiten staan. 

-> maakt het moeilijk om een uniforme systeembrede veranderingsstrategie te ontwikkelen om het 
beste uit de leertechnologie te halen 

 
-> weinig van deze kritische drijfveren worden aangepast aan het idee dat het systeem optimaal 
gebruik moet maken van de leertechnologie 



ENABLERS OF CHANGE 

Meest relevante ‘enablers’ die als cruciaal voor succesvolle innovatie worden aangemerkt, zijn 
gemeenschappelijk voor alle onderwijssectoren en zijn ook van toepassing op het hoger onderwijs De 
innovatie op het gebied van leertechnologie die tot nu toe in het hoger onderwijs heeft plaatsgevonden, is 
niet zozeer door een coherente nationale of institutionele strategie, als wel door individuele academische 
docenten en leiders tot stand gekomen. Deze onderwijsprofessionals hadden de visie en gaven de tijd om te 
innoveren, te ontwikkelen, te testen en te delen wat ze hebben gedaan. De succesvolle innovaties blijven 
echter fragmentarisch en gelokaliseerd, niet systemisch en duurzaam. Al deze faciliterende mechanismen 
blijven uitgehongerd van financiering, en met weinig of geen strategische prioriteit voor het ontwikkelen en in 
stand houden ervan. Ze zullen blijven bestaan, en gezien het ontbreken van duidelijke drijfveren voor blended 
learning innovatie zullen ze in de toekomst de belangrijkste bron blijven, maar als ze worden gelokaliseerd, 
kunnen ze niet dwingen tot systeemveranderingen. 

 

WHAT WOULD MAKE A DIFFERENCE 

Deze systematische analyse suggereert 2 systemische acties: 
1. De hoofd’drivers’ in het onderwijssysteem updaten om de digitale 

technologie en de ontwikkeling van nieuwe praktijken te verbeteren 
2. Het ontwikkelen van de enablers om de nieuwe praktijken effectief te maken. 

 
Het alternatief is dat het systeem blijft steunen op lokale innovaties in onderwijs en leren die geen groot 
systemisch effect hebben. Op institutioneel niveau en op nationaal niveau moeten onderwijsleiders 
nadenken over hun eigen verantwoordelijkheid voor innovatie. Het actualiseren van onderwijsbestuurders 
en het in staat stellen om gelijke trend te houden met de digitale wereld zou op de lange termijn duurzaam 
en vooruitstrevend kunnen zijn en zou innovatie betaalbaar maken als een natuurlijk onderdeel van het 
functioneren van de instellingen. 

TEACHING AND LEARNING 

HOW WILL BLENDED LEARNING CHANGE LEARNING 

Blended learning verandert niet echt wat er nodig is om te leren 

 
Er zijn verschillende theorieën over wat er nodig is om te leren, met inbegrip van instructivisme, 
constructivisme, begeleide ontdekking leren, probleemgebaseerd leren, leren in samenwerking, en 
anderen. In combinatie met de soorten leeractiviteiten kunnen ze worden gesynthetiseerd als leren door 
middel van: 

 
• Verwerving: lezen, kijken, luisteren 
• Onderzoek: middelen gebruiken om een op bewijs gebaseerde output te ontwikkelen 
• Discussie: debatteren, vragen stellen, antwoorden, onderhandelen over ideeën 
• Praktijk: handelen, in het licht van feedback, om een doel of resultaat te bereiken 
• Samenwerking: samenwerken met anderen om een gezamenlijke output te bereiken 
• Productie: het maken van iets voor anderen om te evalueren aan de hand van 

overeengekomen criteria 

 
Zowel conventionele als digitale technologieën verbeteren en ondersteunen al deze vormen van onderwijs 
en leren, terwijl een formatieve en summatieve beoordeling een of andere vorm van productie van de 
student of groep vereist. 

 
-> Blended learning combineert conventionele en digitale methoden om een "optimale benutting van 
ICT en internet" te bereiken, geïntegreerd met de conventionele technologieën van fysiek materiaal, en 
co-presentie in ruimte en tijd. 

-> De waarde van het combineren van deze twee is dat digitale methoden meer personalisatie, 
flexibiliteit, inclusiviteit en efficiëntie bieden dan conventionele methoden, maar ze moeten wel op 



de juiste manier worden gebruikt, bijvoorbeeld: 
• personalisatie 
• flexibiliteit 
• inclusiviteit 

• efficiëntie 

Conclusie: 
Als we volledig gebruik zouden maken van deze eigenschappen van digitale methoden, zou blended 
learning meer leerlingen in staat stellen een hoger niveau te bereiken dan met conventionele methoden 
mogelijk is. Alle onderwijssectoren kunnen wijzen op lokale successen, maar als blended learning zijn 
volledige potentieel wil realiseren om het leren te verbeteren, hebben we veel meer leiderschap, planning 
en investeringen nodig dan we tot nu toe - in welk land dan ook - hebben gezien. 

 

BLENDED LEARNING AND THE TEACHER 

Leraren die overstappen naar online lesgeven, zullen zich bewust worden van een aanzienlijke toename van 
hun werklast als ze de technologie optimaal willen gebruiken. Het omvat verschillende nieuwe soorten 
onderwijsactiviteiten: 

• Plannen hoe studenten zullen leren in een mix van fysieke, digitale en sociale leeromgevingen die 
voor hen ontworpen werden 

• Het beheren en aanpassen van bestaande digitale bronnen voor leren door middel van 
verwerving (lezen, luisteren, kijken) 

• het selecteren van online tools en middelen voor alle vormen van actief leren (onderzoek, 
discussie, praktijk, samenwerking en productie) 

• Het ontwerpen en ontwikkelen van onafhankelijke leeractiviteiten voor al deze vormen van 
leren 

• Ontwikkelen van persoonlijk en adaptief onderwijs, dat de conventionele methoden verbetert 
• Inplannen van flexibiliteit in de opties van blended learning 
• De rol van tutor beheren in online discussiegroepen 
• Technologie gebruiken om de efficiëntie van kwalitatieve feedback te verbeteren 
• Het ontwerpen van middelen om grote groepen studenten te begeleiden en te onderwijzen 
• Het ontwerpen, monitoren, interpreteren en gebruikmaken van de nieuwe en meer 

geavanceerde learning analytics, die de leraar een duidelijker beeld kunnen geven van waar het 
lesgeven nog verbeterd moet worden 

 
→ Allemaal complexe vaardigheden van een hoog niveau, die lesgeven een vorm van 
‘ontwerpwetenschap’ maken. 
→ Niet goed onderzocht en begrepen, omdat de onderwijsgemeenschap aan het ontdekken is hoe ze aan 
deze vaardigheden kunnen voldoen. 
→ Weinig middelen beschikbaar om onderwijsontwerp te ondersteunen. 
→ Leerkrachten krijgen geen tijd om deze vaardigheden te kunnen ontwikkelen. 

 
Een professionele ontwerpwetenschapper (= iemand die voortbouwt op het werk van anderen, ontwerpt, 
test, herontwerpt en de resultaten deelt) helpt bij het opbouwen van de praktische kennis van hun 
vakgebied. Als professionele leergemeenschap zouden leerkrachten onze praktische kennis kunnen 
opbouwen omtrent hoe we het onderwijs kunnen optimaliseren aan de hand van technologie. 
→ Dit vergt tijd! Zal niet uit onderzoekstijd gegeven worden. 
→ Herverdeling nodig van hoe academici hun onderwijstijd besteden, om aan deze nieuwe vereiste te 
voldoen. 
→ Tijd vrijmaken voor de ontwikkeling van professionele onderwijskennis 

 
Leergemeenschap bekwaam maken in het effectieve gebruik van leertechnologie → Wat betekent het om een 
professionele leraar te zijn? 

• Sommigen voltijds docent 
• Sommigen besteden slechts een fractie van hun tijd aan lesgeven 

Iedereen die lesgeeft, moet het eens worden over een verschuiving naar meer professionele 
verantwoordelijkheid voor evidence-based en gemeenschappelijk innovatie in het gebruik van digitale 



technologie. 
→ Wat zou dat betekenen voor de verdeling van de werklast? Een beter begrip van hoe leerkrachten hun 
tijd optimaal zouden kunnen besteden, zou leiden tot een evenwicht in de verhoudingen van de bestede 
tijd. (Voorbeeld: reader blz. 77 & 78, artikel blz. 11 & 12) 

Principes om het gebruik van technologie te optimaliseren: 

• De voorbereiding als origineel ontwerp ligt in het vakgebied van de leerkracht en verkent 
innovatief gebruik van technologie, in plaats van het hele lesgeven te omvatten. 

• De meeste voorbereiding omvat meer adoptie, hergebruik, herontwerp en samenwerking, met 
behulp van materialen die ontwikkeld zijn door collega’s en toegankelijk zijn online, via 
ontwerptools en onderwijsgemeenschappen. 

• Door middel van meer professionele ontwikkeling kunnen leerkrachten hun leertechnologieën en 
het gebruik van learning analytics updaten, en zo hun bevindingen en nieuwe kennis delen. 

• Er wordt minder tijd besteed aan klaspresentaties, aangezien dit zal verschuiven naar meer 
online presentaties en onderzoeksactiviteiten 

• Er wordt minder tijd besteed aan summatieve beoordelingen en meer aan formatieve 
begeleiding. 

• Er is minder administratie, omdat dit efficiënter gebeurt door een betere inzet van IT- 
systemen. 

 
→ Minder tijd besteden aan summatief beoordelen en punten geven, veronderstelt dat we betere methoden 
bereiken om de summatieve beoordeling te automatiseren. 
→ Meer tijd voor individuele begeleiding. Dit zou verder aangevuld kunnen worden voor studenten als zij de 
voordelen hadden van computergebaseerde formatieve beoordeling en beoordeling door peers. 
→ Vermindering van administratie is waarschijnlijk de grootste uitdaging, aangezien dit de laatste jaren 
enorm toegenomen is. Universiteiten investeren in IT-systemen, met de belofte om de administratieve 
kosten te verminderen, maar dit verschuift doorgaans een groot deel van het werk naar de academici. Er is 
geen reden waarom de overstap naar blended learning zou zorgen voor een vermindering hiervan. → 
Daarom zouden we het moeten formuleren als een strategisch managementdoel: een substantiële 
verschuiving bereiken in academische onderwijstijd van universiteitsleiders: van administratie naar de 
kernactiviteiten die betrokken zijn bij het lesgeven zelf. 
→ Deze herverdeling stelt voor dat de leerkracht zijn originele onderwijsontwerp doet in zijn eigen 
vakgebied, en de tijd neemt om een kwaliteitsvol en duurzaam leermiddel te produceren, gebaseerd op 
technologie, dat zeer goed ontworpen en getest is en door anderen overgenomen en hergebruikt kan 
worden. 
→ Verschuiving naar meer overnemen en herontwerpen van de bestaande bronnen van anderen. 
→ Deze patronen van herverdeling kunnen verschillen naargelang de vakgroepen en naargelang het 
personeel binnen eenzelfde vakgroep. 

 
Deze aanpak zou gebruikmaken van de mogelijkheden om gedeelde bronnen te gebruiken, lid te worden van 
praktijkgemeenschappen en aan professionele ontwikkeling te doen (zie ‘enablers’, figuur 1, artikel blz. 6). 
Het zou het ook mogelijk maken om meer evaluatie- en onderzoeksgegevens te verzamelen en te delen. Het 
is niet gericht op de drijfveer van carrièremogelijkheden. Leerkrachten hebben erkenning en beloning nodig 
voor hun evidence-based innovatieve en effectieve leerontwerpen, die aangescherpt zijn door evaluatie tot 
ze goed genoeg zijn om overgenomen te worden door anderen. Ze moeten ook gestimuleerd worden om 
zelf de innovaties van anderen over te nemen. Zaken zoals aanwerving, selectie, beoordeling, 
kwaliteitsverzekering en promotie vormen zelden een drijfveer om een innovatieve en effectieve leerkracht 
te zijn. De cultuur van de onderwijsgemeenschap is om meer te geven om studenten dan om 
managementdoelen. Toch wint deze laatste altijd, aangezien deze een veel grotere invloed heeft op 
carrières. 

 
Boeiende gedachte, afkomstig van een student: “Stop met proberen progressief te zijn… Wij willen dat jullie 
ons progressief maken”. 
→ Lesgeven is een proces van ontwerpen, testen en herontwerpen, en deze ontwerpen eventueel delen, en 
dat moeten we dan ook aanmoedigen. 
Als elke student zijn leerpotentieel wil bereiken, dan moeten we digitale technologieën blijven pushen om het 
lesgeven persoonlijker, flexibeler, inclusiever en efficiënter te maken. 



Leerkrachten zouden voordelen halen uit lid zijn van een samenwerkende professionele gemeenschap die 
evidence-based begrip van lesgeven met digitale technologieën ontwikkelt en opbouwt. Voor onderzoekers 
bestaat dit, maar voor leerkrachten niet, waardoor zij hun kennis en hun begrip van het lesgeven niet 
vergroten. 

 

ASSESSMENT, EXAMS AND EVALUATION 

Zowel studenten als docenten zouden er veel voordeel uithalen als technologie de hoeveelheid en waarde van 

formatieve toetsing zou kunnen vergroten. Studenten hebben het nodig en willen het, maar voor docenten is 

het tijdrovend en arbeidsintensief, vooral omdat dubbele beoordeling belangrijk is voor kwaliteit en 

betrouwbaarheid. 

Digitale technologieën dragen bij aan alle drie de uitdagingen van beoordeling, examens en evaluatie, op 

manieren die kunnen leiden tot een aantal radicale veranderingen voor universiteiten: 

• Voor formatieve beoordeling (feedback geven om de student te helpen hun werk te verbeteren), 
bieden ze geautomatiseerde feedback en beoordeling en ondersteunen ze peer assessment en 
grading. 

• Voor summatieve beoordeling (het geven van een cijfer voor de kwaliteit van het werk, soms met 
feedback), ondersteunen ze peer grading en computer grading. 

• Voor cursusevaluatie bieden ze learning analytics, die de prestaties van studenten volgen op een 
manier die feedback geeft aan de docent over de kwaliteit van hun lesgeven en cursusontwerp. 

 

AUTOMATED FEEDBACK AND GRADING 

Dankzij digitale technologieën: programma’s die testen van verschillende types automatisch kunnen 
beoordelen (voornamelijk bij meerkeuzevragen). Dit wordt zowel gebruikt bij formatieve als bij summatieve 
beoordeling. Dit zorgt voor een grote vermindering van kosten per student. 
MAAR: geautomatiseerde beoordeling laat de concepten en vaardigheden die op deze manier moeilijk te 
meten zijn buiten beschouwing. 

 
Computergebaseerde beoordeling heeft veel meer potentiële waarde dan we tot nu toe hebben onderzocht. 
Voor onderwerpen waar meerkeuzevragen geschikt zijn, kan hun waarde gemakkelijk worden verbeterd door 
de mogelijke antwoorden op de vraag te verbergen totdat de student zijn eigen antwoord heeft ingediend: 
‘verborgen’ meerkeuzevragen. Wanneer de opties worden onthuld, heeft de student op zijn minst zelf 
nagedacht en kan hij zijn antwoord verbeteren. 

 
Voor onderwerpen die betrekking hebben op menselijke en fysieke systemen die kunnen worden 
gemodelleerd door een onderwijsprogramma, kan de student gevraagd worden om de parameters te 
manipuleren om een specifieke output te bereiken - wat een diepgaand begrip vereist van de relaties en het 
gedrag van het systeem, en wat direct beoordeeld kan worden door het model zelf. De waarde van 
dergelijke systemen is dat ze ook ideale leeromgevingen zijn. Geautomatiseerd testen van de werking van 
computermodellen is betrouwbaar genoeg om te gebruiken voor summatieve beoordeling, waar dit een 
haalbare oplossing is. 

 
Experimenten met geautomatiseerde beoordeling van essays hebben aangetoond dat een vergelijkende 
linguïstische analyse van het essay en geselecteerde artikels de student kan leiden naar kwesties die ze niet 
hebben behandeld, of onjuistheden in hun formulering. Dit kan van grote waarde zijn als formatieve feedback 
op een eerste versie, maar het is nog niet haalbaar voor summatieve beoordeling. 

 
Investeren in onderzoek en ontwikkeling van geautomatiseerde summatieve beoordelingsmethoden is nu 
essentieel. 

 
  



PEER ASSESSMENT AND GRADING 

MOOC's hebben geleid tot meer werk op het gebied van peer assessment vanwege de workload op vlak van 
beoordelingen die door grote cohorten is gecreëerd, en de ontevredenheid over geautomatiseerde 
evaluatie. Studenten krijgen een rubric om de productie van hun eigen opdracht te begeleiden, zoals bij 
conventionele beoordeling, maar hier gebruiken ze dezelfde rubric om de opdrachten van hun peers te 
evalueren, om hen een cijfer en feedback te geven. Er zijn verschillende manieren om te proberen om de 
kwaliteit te verzekeren in dit proces: 

 
• Studenten doorlopen een trainingsfase omtrent het beoordelen van opdrachten totdat hun 

cijfers overeenkomen met die van de tutor. 
• Academici voeren steekproefsgewijze controle uit op peer-grading. 
• Elke opdracht wordt door meerdere studenten beoordeeld. 
• Beoordeling door vergelijkende rangschikking van verschillende opdrachten. 

 

Peerevaluatie heeft een grote pedagogische waarde omdat studenten veel over hun eigen werk leren 
door anderen te beoordelen. Het is echter moeilijk om studenten ervan te overtuigen dat dit eerlijk is. 
Peers kunnen namelijk niet dezelfde kwaliteitsvolle feedback geven als een tutor. 

De technologie kan het proces van peer-evaluatie ondersteunen door ervoor te zorgen dat elke 
ingediende opdracht wordt beoordeeld door N aantal studenten, waarbij ‘N’ wordt gedefinieerd door 
de docent. Het systeem kan ook het proces ondersteunen om studenten te trainen om op dezelfde 
manier feedback te geven als de leerkracht. Het zou echter niet acceptabel zijn om te vertrouwen op 
peer-grading van goede kwaliteit voor summatieve beoordelingen met een hoge inzet. 

 

LEARNING ANALYTICS 

De hoeveelheid en kwaliteit van de gegevens die beschikbaar zijn voor docenten en studenten die blended 
learning gebruiken, zou de evaluatie van cursussen aanzienlijk kunnen verbeteren. 

 
Studenten die digitale systemen, tools en bronnen gebruiken, laten sporen na van hun acties (learning 
analytics data) die kunnen worden gevolgd en weergegeven aan docenten als informatie over de prestaties 
van studenten. Het interpreteren van deze informatie is niet eenvoudig, maar biedt wel het potentieel voor 
een veel beter begrip van de relatie tussen wat docenten bieden en wat studenten doen. Bijvoorbeeld: het 
aantal berichten op discussieforums kan aangeven welk onderwerp het interessantst is voor studenten, 
maar om erachter te komen waarom is er verder onderzoek nodig. 
Scores op toetsen kunnen aangeven welke onderwerpen het meest problematisch zijn voor studenten, 
maar om erachter te komen welk soort onderwijs beter werkt, is verder onderzoek nodig. 
Evaluatiegegevens van de percepties van studenten zijn daarom ook essentieel om docenten te helpen om 
de cursus te verbeteren. De nieuwe prestatiegegevens kunnen dan belangrijk zijn om vast te stellen of de 
verbeteringen succesvol geweest zijn. Op deze manier hebben de digitale systemen die nu worden gebruikt 
voor lesgeven en leren de potentie om veel striktere evaluatiemethoden voor lesgeven en leren toe te 
passen. 

 
Studenten kunnen ook grote waarde halen uit learning analytics, omdat de vergelijking tussen hun eigen 
gedrag en dat van hun peers hen bijvoorbeeld kan vertellen dat het sociale netwerk binnen hun groep niet zo 
goed verbonden is als binnen andere groepen. Instellingen die learning management systemen gebruiken om 
alle prestatiegegevens van studenten bij te houden, kunnen studenten helpen om hun gedrag te begrijpen en 
naar gedrag toe te werken dat hen eerder zal helpen slagen. 

 
Wanneer een student zijn summatieve beoordelingsscore betwist, kunnen de trackinggegevens van hun 
prestaties tijdens de cursus helpen aantonen waarom ze een lage score hebben behaald. 

 
Dit zijn de tools die een docent binnen handbereik moet hebben, samen met de training en ondersteuning om 
ze effectief te gebruiken. 

 



THE EXTERNAL ROLE OF THE INSTITUTION 

De directie van een instelling heeft de verantwoordelijkheid om de voorwaarden te creëren om een lerende 
organisatie te zijn die zich voortdurend aanpast aan de veranderende omgeving, in het belang van de 
verschillende stakeholders. De stakeholders buiten de instelling zijn onder meer scholen, burgers, werkgevers 
en de overheid. 

 

INTERACTION WITH SCHOOLS 

Vaak voorkomend probleem: overgang van secundair naar hoger onderwijs. Studenten zijn onvoldoende 
voorbereid op de werklast en de vele zelfstudie. Nu is er een hoge mate van connectiviteit tussen 
secundaire scholen en universiteiten. De verbeeldingskracht van docenten en studenten kan hier gebruikt 
worden om bruggen te bouwen die de gereedheid van studenten zullen verbeteren. 

 
Een voorbeeld is het herontwerpen van onderdelen van online cursussen en 'proefcursussen' voor 
scholieren, in elk vakgebied, en vooral voor diegenen die niet op school les krijgen. Universiteiten zullen 
deze technieken gebruiken om hun topdocenten en gespecialiseerde cursussen onder de 

aandacht te brengen, maar kunnen ook samenwerken om de capaciteit om onafhankelijk te leren op hoog 
niveau van nieuwe studenten te vergroten, wat alle universiteiten nodig hebben. 

 
De professionele ontwikkeling van leerkrachten legt veel meer verantwoordelijkheid bij scholen, zodat de 
ideeën en informatie beide kanten op kunnen. Een voorbeeld van de coproductie van kennis in een online 
cursus is waar academici de formele kennis leveren en studentleraren leveren het bewijs en de realiteit van 
de toepassing van theorie in de praktijk. Hetzelfde idee zou kunnen worden gebruikt bij de vele 
universiteitsstudenten die hun ervaring zouden kunnen bijdragen aan een breder begrip van het in praktijk 
brengen van theorie. 

 

OPEN AND DISTANCE LEARNING AND LIFELONG LEARNING 

De nieuwe productie van kennis erkent zowel de formele, gecodificeerde kennis van de traditionele 
disciplines, als de informele, impliciete kennis gecreëerd door praktijkgemeenschappen. Onze online 
cursussen kunnen die twee nu overbruggen. Ze bieden toegang tot de formele kennis, maar kunnen ook die 
praktijkgemeenschappen ontwikkelen, waar volwassen studenten, docenten en werkende professionals hun 
theorie-ervaring in de praktijk delen, het formele naar de werkplek brengen en het daar testen. Lesgeven in 
deze context lijkt in niets op het traditionele idee van verzending of bezorging, maar is een theoriegerichte 
dialoog over de praktijk die op zijn beurt een collectief begrip voortbrengt. Met open toegang tot dergelijke 
cursussen, waarom zouden studenten niet betrokken zijn bij diezelfde gemeenschappen? 

 
Zowel afgestudeerden als academici zijn zich bewust van de snelle ontwikkelingen in de productie van kennis, 
gestimuleerd door de directheid en universaliteit van online communicatie. Levenslang leren is nu essentieel 
voor elke werknemer en burger die zijn bijdrage wil kunnen leveren. Daarom zullen open online cursussen 
toenemen in belang en waarde voor elk individu. Universiteiten zouden op deze toenemende vraag moeten 
inspelen. 

 
Universiteiten zouden met andere instellingen meer mogelijkheden voor levenslang leren kunnen creëren 
om innovatiecycli, startende netwerken voor ondernemers en leermogelijkheden op de werkplek voor 
studenten en afgestudeerden te bevorderen. 

 
De eigen alumni van een universiteit is een voor de hand liggende gemeenschap die baat zou hebben bij 
toegang tot bijgewerkte cursussen voor hun professionele ontwikkeling. Bovendien kunnen ze hieraan 
meewerken. Het zou van grote wederzijdse waarde zijn om alumni te koppelen aan de huidige studenten in 
hun vakgebied, als bron van werkplekleren en ideeën voor projecten. Open online cursussen zouden 
uitgroeien tot open online gemeenschappen van wederzijds leren en ontwikkeling. Het alumninetwerk zou 
als coproducent van kennis en vaardigheden een echte en praktische kracht voor vooruitgang zijn. 

 
Verschillende departementen van een universiteit kunnen zich bezighouden met enerzijds de productie van 



brede kennis en begrip door interactie tussen grote groepen leraren, lerenden en professionals, en 
anderzijds die groepen betrekken bij gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek, gefocust op zeer 
specifieke gebieden. Beiden behoren tot de essentiële taken van de universiteit. 

 

MOOCS AND SOCIO ECONOMIC EDUCATION MODELS 

MOOC: mythes 
• ‘Content is free’: nee, dit kost geld/tijd 
• ‘Students can support each other’: dit is mogelijk, maar in een lesformat waarbij er zo’n grote 

aantallen aan leerlingen zijn is ‘peer support’ en ‘peer assessment’ gewoon niet 
implementeerbaar: onderwijs is geen 

 
De stelling dat MOOC een nieuw socio-economisch model kan zijn voor het onderwijs houdt geen rekening 
met het feit dat een MOOC afhankelijk is van videos, tests en forum gesprekken om kennis over te brengen. 
Dit is echter niet ondersteuning voor leerlingen die het nog niet gewend zijn om op hoger onderwijs-niveau 
grote pakken leerstof te verwerken. Het huidige model van MOOC’s is bijgevolg enkel geschikt als 
onderdeel van een gewoon (fysiek) lessenpakket. 

 

De universiteiten zien MOOC’s als een technologische innovatie in het onderwijs.Het is de investering waard, 
aangezien het uiteindelijk de startende studenten ten goede kan komen. Maar dan moeten er wel wat dingen 
veranderen en uit eerdere zaken geleerd worden. 
De hoge kosten van deelname aan een MOOC (50000 dollar) én het feit dat het startende studenten niet 
genoeg ondersteunt met het huidig lesformat van een MOOC, zorgt ervoor dat het huidige MOOC-model 
geen progressief socio-economisch model is. Voornamelijk omdat de grote meerderheid van studenten die 
deelnemen aan MOOC-lessenreeksen, (85%), reeds mensen met diploma’s zijn. De MOOC’s moeten leren 
voorzien in goedkoper onderwijs voor startende studenten, die nu uitvallen door dit model. 

 
Indien we afgestudeerden klaar zouden maken om sociale verantwoordelijkheden op te nemen, participatie 
te vergroten, om bij te dragen aan de maatschappij,... dan is het mogelijk om de manieren waarop we 
MOOC’s kunnen benutten te zien. 
Zo kan men indien met de middelen van MOOC’s benut, het door UNESCO voorspeld tekort aan 
leerkrachten wegwerken door een teacher professional development course aan te bieden. 

 
Een rendabele stap naar voor zou zijn om professionele ontwikkeling MOOC aan te bieden in elke Vlaamse 
universiteit, die reeds meegestapt zijn in een project om een ‘hoger onderwijs voorbereiding’ MOOC te 
ontwikkelen om de transitie naar hoger onderwijs te vergemakkelijken. De MOOC kan het de optimale 
pedagogie weerspiegelen zodat academici online leren terwijl ze deelnemen aan de course. De online 
lessen op grote schaal kunnen ze daarna ontwikkelen voor startende studenten, professionelen, 
werknemers en het grotere publiek. 

 
Deze pedagogische innovatie en nieuwe onderwijsmodellen zullen uiteindelijk de onderscheidende 
factor zijn in vergelijking met andere universiteiten. Op deze manier kunnen de universiteiten een kennis 
opbouwen rond online lessenreeks voor studenten zoals er kennis opgebouwd wordt via onderzoek en 
experimenten. 

 

HOW WILL BLENDED LEARNING CHANGE THE COSTING MODELS IN EDUCATION? 

MOOC’s gaan voornamelijk over de grote schaal en ze zorgen ervoor dat we ons kunnen voorstellen hoe we 
de grootste problemen van het onderwijs kunnen oplossen, op een betaalbare manier. 
Conventioneel lesgeven werkt op een kleine schaal van één leerkracht ten opzichte van een paar tientallen 
studenten. Blended learning vraagt dat we nu op grotere schaal beginnen na te denken en we kunnen niet 
gewoon de financiële modellen van de pre-digitale wereld handhaven. 

 
  



Laurillard (2011) stelt dat de kosten om te onderwijzen via verscheidene onderwijstechnologieën 
variëren aan de hand van de vaste en variërende kosten van de verschillende lesmethodes. 

• De vaste kosten gaan over het design en de voorbereiding (materialen, resources, 
activiteiten, tools, leeromgevingen) is hetzelfde, ongeacht de grootte van de 
studentenpopulatie 

• De variërende kosten gaan over het leren en de ondersteuning (voor tutoring, discussies, advies, 
counseling, begeleiding, formatieve feedback, punten geven) is hetzelfde voor elke student, en 
zal toenemen naarmate de grootte van het aantal studenten 

 
Het reduceren van de variërende kosten in de grootste uitdaging! omdat het ondersteunen van studenten 
moet voldoen aan het voeden en begeleiden van de potentie van een individu op basis van zijn noden. Hoe 
minder voorbereid de studenten zijn, hoe meer ondersteuning zij nodig hebben. Open lessen trekken 
studenten aan met grotere behoeften dan indien je met toelatingsproeven werkt. 

 
Lessen kunnen ontwikkeld worden en hun rendabelheid berekend en vergeleken met de kost- 
gerelateerde parameters: 

• earning time, period of study, teaching-related income, teacher time costs, teaching design time, 
teaching support time given students’ readiness, number of students, and students’ prior 
attainment. 

 

De leervoordelen kunnen berekend worden aan de hand van het definiëren van de eigenschappen van 
het lesgeven, het leren en de assessment activiteiten in termen van de types van leren die het ondersteunt 
en de grootte van de studentengroep. 

> The course Resource Appraisal Model: (http://web.lkldev.ioe.ac.uk/cram/index.html) De 
CRAM-tool stelt je in staat om dit in kaart te brengen: 

The Course Resource Appraisal Modeller enables you to analyse a course plan in terms of the costs 
of teacher time and the benefits to students. The modeller starts from the teaching- learning 
activities you plan, and asks you to describe the kind of learning experience each activity provides, 
in terms of: 

• The relative proportion of six types of learning it supports 

• The size of the student group 

• The type of teacher-student interaction 

• The source of any feedback 

• The hours students spend on that activity 

To calculate the teacher time the modeller asks you to estimate, for each activity: 

• The amount of time it takes to prepare that activity 

• The time it takes to support it (presenting, guiding, marking, etc.) 

• The number of students in the group 

• The number of students in the cohort 

You do this for each of 3 runs of the course. This is because preparation time is usually higher for 
the first run, than for subsequent runs. 
The modeller produces a report to represent the nature of the learning experience, and the total 
teaching cost for the course plan as defined. Then you can change the data to create a different 
outcome, and compare different models, until you are satisfied you have the best way of using 
teacher and student time. 
The modeller was originally developed as part of the Learning Design Support Environment project 
(RES-139-25-0406 Technology Enhanced Learning) funded by ESRC/EPSRC. The current 
development as a stand–alone tool is funded through the Higher Education Innovation Fund at the 
Institute of Education. 

 
Terwijl conventionele technologieën verschillende lesformats ondersteunen voor verschillende types en 
groottes van studenten, zijn ze ook beperkt door de limieten van fysieke resources, ingeplande tijd en 
locatie. De grotere flexibiliteit van blended learning ondersteunt een veel grotere variëteit van lesformats 
voor verschillende types van studenten, en grotere groepen studenten, op verschillende niveaus van kost 
en winst. 

http://web.lkldev.ioe.ac.uk/cram/index.html


 
Blended learning bevrijdt hierdoor de conventionele formats van resource-beperkte, tijd-beperkte en 
locatiegebonden onderwijs om een veel bredere reeks aan formats, naar een groter bereik van studenten, 
op een veel grotere schaal van onderwijsvoorziening, en met verschillende kostenstructuren ten opzichte 
van conventionele lespraktijken. Het is essentieel dat universiteiten een beter begrip van deze 
kostenstructuren ontwikkelen. 

 
Het kan moeilijk zijn om tegemoet te komen aan de grote verwachtingen rond de doeltreffendheden in 
leerkracht tijd indien we proberen een hoge kwalitatieve leerervaring te onderhouden voor studenten. De 
lesgeefkosten en leerwinsten van een recent Coursera-based MOOC voor de professionele ontwikkeling van 
leerkrachten toonde aan dat een typerend laag aandeel van studenten ervoor koos om te betalen en een 
laag aandeel van de prijs komt van de institutie zelf, dit maakt het zeer moeilijk om een lage-kosten 
lessenreeks, zonder tutor assessment, te waarborgen. 

 
De analyse ging verder voor de kosten en inkomen van drie x de volledige lessenreeks, door de gegeven 
data van de eerste reeks te gebruiken. We concludeerden dat indien we de betalende participanten 
kunnen verdubbelen in de volgende twee lessenreeksen, de lessenreeks gewaarborgd is (financieel in 
goede papieren). Echter, deze lessenreeksen trekken veel minder studenten aan in latere reeksen. 
Mooc’s moeten hier nog op inzetten: 



• studenten overtuigen om voor de les te betalen om zo de kosten van de productie en 
ondersteuning te waarborgen: dit kan indien ze voorzien in een deftige geaccrediteerde 
certificatie 

• Om in staat te zijn om dit te doen moet de lessenreeksen voldoen aan de normale standaarden van 
assessment validiteit. We kunnen nog niet genoeg assessment automatiseren voor de meeste 
types van leeruitkomsten. Zodoende blijven deze kosten erg hoog. 

 
Opdat een MOOC rendabel zou zijn in de long run, is er nood aan meer gesofisticeerde design tools voor de 
ondersteuning van peer-samenwerking en assessment, geautomatiseerde assessment, en efficiënte tutor 
assessment. De onderwijsgemeenschap zou geëngageerd kunnen zijn in deze zoektocht, maar tot nu toe 
hebben ze nog niet de tijd, aanzet of ondersteuning gekregen om hier op in te zetten. 

 
Een essentieel deel van de rol van instituties is hierdoor dus om verantwoordelijkheid te nemen voor het 
begrijpen van deze nieuwe kostenstructuren, leerwinsten en waarschijnlijke returns met betrekking op het 
ontwikkelen en in stand brengen van grote schaal, open, online lessenreeksen 

 

INTER INSTITUTIONAL NETWORKING - NATIONAL AND INTERNATIONAL 

Nationale en internationale netwerken door universiteiten zijn traag om bij te dragen aan de voordelen van 
samenwerking bij de productie van kwaliteitsvolle lesgeefresources. 
De OER-movement heeft bepaalde successen gehad, maar niet dit had niet de take-up die men voor ogen 
had. Internationale netwerken zoals Universitas 21, eMundus en OER Universitas hebben de intentie om hun 
lesresources,te delen om de kwaliteit te verbeteren en de kosten te reduceren. 

 
De MOOC-movement heeft geleid tot het gebruik van deze open resources in andere universiteiten, wat kan 
gezien worden als een potentiële bron van toekomstig inkomsten voor MOOC-producers. 

 
Echter worden geen enkele van deze netwerken gezien als een strategische prioriteit voor de institutionele 
leden, die allen meer focussen op de inter-institutional competitie dan inter-institutional collaboratie. Het is nog 
te vroeg om zeker te zijn dat dit waarschijnlijk zal veranderen in de nabije toekomst; De Vlaamse universiteiten 
zouden er niets bij verliezen indien ze zouden aansluiten bij deze netwerken, maar zij kunnen nog niet gezien 
worden als een grote kracht voor verandering. 

 

THE ROLE OF GOVERNMENT AND OFFICIAL BODIES 

Academische instituties functioneren op hele strakke budgetten, dus vinden ze het moeilijk om te investeren. 
Deze situatie is in veel landen hetzelfde voor elk niveau van het onderwijssyteem, van de nationale overheid 
naar de lokale, naar de institutie, naar het departement, direct naar de individuele student-die deze 
moeilijkheid bestrijdt door te lenen opdat hij kan investeren in zijn toekomst. 

 
Dit is wat onze dure lessenreeksen vragen van onze studenten. Dit is wat elke zelf-respecterende organisatie 
doet: investeren in zijn core bussiness. Naast research, is die core bussiness ook lesgeven. We kunnen niet de 
imperatief om hierin te investeren negeren, zeker wanneer de huidige lesgeef technologieën zulke 
impressionante opportuniteiten bieden voor verbetering. 

 
Op elk niveau in het onderwijssysteem moeten de leiders hiervan manieren zien te vinden om te investeren 
op een manier dat de innovatie vooruit stuwt zodat het onderhoudbare modellen creëert om les te geven. 
Op deze manier kan het onze ambities bereiken voor bredere participatie, hogere betrokkenheid, 
samenwerking met de economie en pro-bono voorstellen. 

 
Figuur 3 illustreert een programma van innovatie en adaptie op elk niveau van onderwijs, bouwend naar een 
systeem waarin elke institutie, elke leerkracht is beide een specialist innovator en een generalist adopter, 
wat ervoor zorgt dat onderwijs een leersysteem wordt dat kan aanpassen aan wat sowieso een voor-altijd-
veranderende omgeving zal zijn. 

 
(figuur 3: timeline en milestones to integrate Blended Learning in a sustainable way) 



Leerkrachten en instituties hebben een signaal nodig van de overheid en officiële entiteiten dat het 
belangrijk en kostbaar is om hun tijd en energie te investeren in Blended Learning innovaties. 
Vandaag de dag zijn de drijvende krachten verantwoordelijkheid voor het prioritiseren van het 
conventionele, en hebben ze zich nog niet aangepast aan het prioritiseren van het nieuwe en het digitale. 
De ideeën en innovaties zullen zich bottom-up ontwikkelen, maar de erkenning, aanzet en beloningen 
kunnen enkel top-down gebeuren. 

 

POTENTIAL FOR DEVELOPMENT COOPERATION 

Universiteiten concurreren in research, terwijl collaboraties aangezet worden via research funding. Ze 
concurreren voor studenten op basis van hun research, niet hun lesgeven. Ze zouden kunnen aangezet 
worden om samen te werken om zo het kosten-baten model voor lesgeven en leren te verbeteren. 
Organisaties zoals EADTU, EDEN, ICDE, en OER-Universitas, bijvoorbeeld, zijn aan het werken om 
samenwerking te promoten, maar dit zal niet op een grote schaal gebeuren zonder dat overheids-entititeiten 
dit promoten. 

 
Het model voor professionele leerkrachtontwikkeling MOOC’s kan nagedaan worden in een universiteit en 
over verschillende universiteiten, om de samenwerking voor de ontwikkeling van reeksen te orkestreren en te 
ondersteunen. Dit kan geincentiviseerd worden op dezelfde manier als research samenwerking, met 
competitieve funding voor pedagogische innovatie en nieuwe modellen voor anderen om toe te passen.Dit is 
hoe fase 1 van het rolling programma in figuur 3 kan beginnen. 

 

WHAT ARE THE CHALLENGES FOR HIGHER EDUCATION AND HOW COULD TECHNOLOGY HELP? 

Opdat mensen zouden bijdragen in innovatie en verandering moeten ze in staat zijn te zien welk verschil het 
maakt voor hun huidige praktijken en bezorgdheden. We verzamelden zoveel mogelijk problemen en 
uitdagingen van onze discussies met universiteiten en the expert group. Voor elk probleem zijn er manieren 
om digitale technologieën te gebruiken om bij te dragen tot een oplossing. 

 
• Transitie naar hoger onderwijs is moeilijk voor veel studenten 

⇒ Breidt toegang tot hoger onderwijs uit naar online resources en activiteiten aan scholen; pas 
startende studenten online lessenreeksen aan met lessenreeksen voor studenten die voorbereidt op 
hoger onderwijs en de studiekeuze; gebruik cross-universiteiten samenwerking om HE-voorbereiding 
lessenreeksen te ontwikkelen dat alle universiteiten ten goede zal komen 

 
• Vraag voor kwaliteitsvol hoger onderwijs wordt niet beantwoordt in het huidig model 

⇒ Gebruik op grote schaal georganiseerde studentensamenwerking, peer review en nieuwe digitale 
pedagogieen die de studentenkost per student reduceert van kwaliteitsvol onderwijs. 

 
• Werknemers zijn niet tevreden met hun afstudeervaardigheden 
• ⇒ gebruik online samenwerkingsprojecten om werknemers in staat te stellen het curriculum te 

beïnvloeden en om studenten te linken met de arbeidsmarkt 
. 

• Academici zijn meer geïnteresseerd in research dan in lesgeven 
⇒ Link lesgeven aan bestaande online gemeenschappen en praktijken in onderzoek om studenten te 
engageren in het helpen met research als een onderdeel van hun studie: beloon innovatie, 
uitwisseling en bewijs van effectieve online lesgeven op een gelijkaardige manier als het belonen van 
research. 

 
• Alumni hebben een flexibele continuïteit van professionele ontwikkeling nodig 

⇒ Breidt toegang tot online resources en activiteiten van hoger onderwijs uit tot alumni : creëer 
alumni netwerken om samen te werken en huidige kennis en vaardigheden te co- produceren. 

 
Welke strategische prioriteiten die een universiteit ook ontwikkelt: ze moeten zich altijd afvragen ‘hoe 
kan technologie helpen?’ want het is veelzijdig in zijn mogelijkheden en dat kan waarschijnlijk een 
grote bijdrage zijn. 



THINKING IT THROUGH 

De KVAB wou een ontwikkeling van een systemische visie op het optimale gebruik van ICT en het internet 
voor het nieuwe leren van de 21ste eeuw. Deze paper probeerde een systemische analyse te brengen. De 
systemische visie impliciet in deze analyse doelt op 
‘onderwijs is een leersysteem dat in staat is om zichzelf continu aan te passen aan een altijd- veranderd 

klimaat’ 
Dit mag niet nog een ander kort-termijn antwoord zijn op een mogelijke disruptieve technologie. MOOC’s 
kunnen overleven, of verdwijnen of afstammelingen voortbrengen. Er is een stroom aan online 
technologieën en digitale tools zijn die het mogelijk maakt om leren, lesgeven en assessment te verbeteren. 

 
Universiteiten dienen zich aan te passen en naar een nieuwe manier van functioneren gaan dat ons toestaat 
om te veranderen op een manier dat we technologie gebruiken, net als boeken en schrijven ons toestond 
om op te schuiven van de orale methodes van lesgeven. 

 
De overheid wil dat meer studenten slagen aan een lagere kost. Technologie belooft deze efficiëntie voor 
de meeste industrieën, maar faalt vaak. In de dienstensector kan er niet met zekerheid een opmerkelijke 
productiviteitswinst opgemerkt worden. Onderwijs is een andere branche, het is een persoonlijke cliënt-
georiënteerde industrie met als kerntaak het ontwikkelen van de hoogste potentie van individuen. Dit kan 
niet zomaar veranderd worden door academici die aan radicale innovatieve design doen naast hun dagjob. 
We moeten de onderwijs industrie zien zoals het hoort - de visie van een systeem van adaptief leren - en 
dan denken wat er nodig is om daar te raken. 

 
‘Zullen professors en universiteiten volledig onnodig worden in de toekomst als ze vervangen worden door 
persoonlijke computers en MOOC’s?’ 
Neen, MAAR de toekomst van universiteiten hangt af van het antwoord op de uitdagingen van digitale 
technologieën. Het antwoord tot blended learning is geen morele paniek maar morele verantwoordelijkehid. 
De lesgeversrol van professoren en universiteiten is even belangrijk als de onderzoekende rol dus het 
lesgeven moet even innovatief en doelgericht zijn als dat onderzoek. 

 
Thoughts, following through from the analysis in this paper: 

 
1.  Focus on the education challenges, and then demand the most imaginative solutions from the 

technology, being aware of what it can do, and dreaming of what it might do. 
2. Invite the HE Minister to require each HE agency to update the principal drivers in the 

education system to harness digital technology and so drive the development of new 
practices. 

3. Create a Flemish university network to develop the enablers of leadership, TPD, communities of 
practice, technology-based tools, research evidence and shareable resources that will make the 
new practices effective. 

4. Use academics’ membership of a collaborative professional community to build the evidence- 
based understanding of teaching with digital technologies. 

5. Use funding and quality drivers to require each level in the education system to invest in 
continual teaching and learning innovation, against expectations of returns 

6. Invite every level of education to articulate how and why it uses technologies, as part of its 
accreditation and quality assurance, in terms of improvements in personalisation, flexibility, 
inclusion, and efficiency. 

7. Create a time-dependent nationally accredited professional certification of teaching at all 
levels, in line with other high-skill client-service professions. 

8. Create competitive R&D funding for blended learning innovation, part sponsored by the IT 
industry. 

9. Create a professional development MOOC for academics in all the Flemish universities to 
develop a school-oriented ‘HE preparation’ MOOC, to assist in the transition to university 
study. 

10. Use competitive funding for MOOCs to promote the discovery of the pedagogic innovation and new 
models that will ultimately create the differentiation factor in comparison with other universities. 
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11. Set up a national exercise to improve the understanding of the costs and benefits of conventional 
and digital teaching and learning methods and accreditation, Inviting institutions to present new 
financial models for teaching and learning. 

12. Bring students and their representatives into the policy debates on the future of education, 
because it is their future. 
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6. BLENDING FACE-TO-FACE HIGHER EDUCATION WITH WEB -BASED LECTURES: COMPARING 

DIFFERENT DIDACTICAL APPLICATION SCENARIO  (MONTRIEUX, VANGE) 

INTRODUCTIE 

In het hoger onderwijs zit een grotere diversiteit aan leerlingen op vlak van achtergrond, leerstijl en leernoden 

→ meer interesse in verhoogde flexibiliteit hoger onderwijs → web-based lectures en comprising learning tools 

(met geïntegreerde muziek en afbeeldingen die ontworpen zijn om digitaal de lessen op te nemen). 

Web-based lectures leveren de meeste voordelen wanneer ze geïmplementeerd worden als een blended 

learning benadering. Blended learning: instructie dat bestaat uit face-to-face en web-based leeromgevingen. 

VOORDELEN BLENDED LEARNING:  

• Dynamische mediapresentaties de leerefficiëntie verhogen  

• Een PowerPoint met de leraar zijn haar stem dat studenten kunnen gebruiken om toegang te 
krijgen tot eerdere lezingen, studenten die deze technologie gebruiken een positievere 
leerhouding en hogere prestaties hadden dan studenten uit de controlegroep.  

• Vergeleken met volledig online leren, zijn studenten blended learning meer tevreden met de 
instructiebegeleiding tijdens het leren  

• Het heeft een positieve invloed op het begrip van studenten van de leerinhoud  

• Studenten geloven dat blended learning hen in staat stellen kennis te verzamelen uit 
meerdere bronnen 

• Meer tijd en ruimtelijke flexibiliteit, bredere en gemakkelijkere toegang tot leerbronnen en 
een hoger niveau van autonomie bij het reguleren van leren  

NEGATIEVE BEVINDINGEN BLENDED LEARNING  

• De technische problemen die zich kunnen voordoen bij de levering van inhoud op internet.  

• De effectiviteit van Web-based lectures is niet gelijk voor alle studenten, in vergelijking met 
leerlingen met een lagere prestatie, zijn de hoogpresteerders het meest tevreden met de 
benadering van blended learning en wordt de vraag gesteld of blended learning even 
geschikt is voor lage presteerders omdat ze misschien niet over de onafhankelijke 
studievaardigheden beschikken die blended learning vereist. 

WAAROM DIT ONDERZOEK?? 

In de meeste literatuur over Web-based lectures worden de beoogde doeleinden vaak niet gespecificeerd bij 

het introduceren ervan in het onderwijs. MAAR Op basis van het principe van Constructive Alignment is het 

belangrijk om weer te geven wat een leraar van zijn cursus wil en hoe passende onderwijs- en leeractiviteiten 

te bieden om de doelstellingen te bereiken.  

 

 

 

 

 

 

 

Constructive Alignment, een term bedacht door Biggs (1996). Fink (2003) visualiseerde 

constructieve afstemming als het driehoekige model dat wordt weergegeven Het 

uitgangspunt is dat cursussen zodanig moeten worden ontworpen dat de 

leeractiviteiten en beoordelingstaken zijn afgestemd op de leerdoelen die in de cursus 

zijn bedoeld. 
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Marinissen & Gratama Van Andel bouwden verder op de drie componenten van constructive allignment en 

toonden aan dat webgebaseerde toepassingen kunnen worden gebruikt in verschillende contexten, afhankelijk 

van de educatieve doelen. DAAROM dat binnen dit onderzoek de onderzoeksvragen zijn onderzocht aan de 

hand van drie casestudy's. De Web-based lectures waren technisch identiek, maar verschilden op vlak van doel:  

(1) als voorbereiding op de praktische oefeningen 

(2) als een middel voor het herhalen van delen van de cursus 

(3) als een middel om de lessen aan te vullen 

 

Onderzoeksvragen: 

• Wat zijn de verwachtingen van studenten over web-based lectures? 

• Hoe evalueren studenten de kwaliteit van de webcolleges en hoe vaak kijken ze ernaar? 

• Wat zijn de percepties van studenten met betrekking tot de voordelen van leren na het 
gebruik van web-based lectures en hoe verschillen deze van hun verwachtingen? 

• Zijn de evaluaties van studenten van lezingen op het web beïnvloed door hun individuele 
kenmerken (d.w.z. geslacht, leerstijl en leerstrategie)? 

METHODE 

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van een onderwijsvernieuwingsproject met drie cursussen aan de 

Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent. De deelnemers waren 427 studenten die een van de 

volgende drie cursussen volgden: 

1. "Geografische informatiesystemen" (GIS) (N = 88 studenten, 53% mannelijke studenten): 
web-based lectures als voorbereiding op praktische oefeningen 

De tweedejaars cursus (GIS) omvatte theoretische lezingen en seminaries (gecoachte oefeningen). 

Twintig inleidende web-based lectures voor de oefeningen (elk max. 15 minuten) gedeeld, waarin de 

theorie werd uitgelegd, aangezien daar het meeste tijd aan werd ‘verspild’ volgens de assistent, met 

een assistent als docent, hij moedigde de studenten aan om ze te bekijken. Daarnaast konden 

studenten tijdens de seminaries zelf headsets gebruiken, zodat ze de webcolleges konden naspelen. 

De onderwijsassistent was aanwezig in de klas om vragen te beantwoorden. Bij de pre- en 

postvragenlijst was er een respons van beide vragenlijsten van 45%. 

2. "Moleculaire biologie 1" (N = 76 studenten, 47% mannelijke studenten): web-based lectures 
als een middel voor herhaling van delen van de cursus. De cursus “Moleculaire Biologie 1” 
omvatte theoretische lezingen. Sommige onderwerpen waren moeilijker dan andere, wat 
resulteerde in lage examenscores, op basis daarvan zijn drie cursusonderwerpen 
geselecteerd voor opname. Deze web-based lectures, gegeven door de docent gaven de 
tweedejaarsstudenten (met dezelfde voorkennis) de mogelijkheid om thuis naar deze 
moeilijke delen van de cursus te luisteren. De lezingen varieerden van 15 tot 25 minuten. De 
web-based lectures waren voor de studenten beschikbaar zodra het onderwerp in het 
persoonlijke college was behandeld. Omdat de web-based lectures bij aanvang van dit 
onderzoek al aan de studenten waren gegeven, werd geen pre-vragenlijst afgenomen. Er was 
wel een post-vragenlijst: via url-link of op papier, een respons van 67%. 

3. "Wiskunde 1" (N = 263 studenten, 57% mannelijke studenten): web-based lectures middel 
om de lessen aan te vullen. De cursus “Wiskunde 1” omvatte zowel theoretische lezingen als 
seminars (gecoachte oefeningen). Voor het seminarie konden de studenten zich 
voorbereiden, tijdens het seminarie worden de oefening besproken en erna werden de 
oplossingen ook op Minerva geplaatst. Het is een heel diverse groep (qua 
wiskundevoorkennis), dus web-based lectures werden als aanvullend materiaal gegeven de 
kloof te verkleinen. Vier weken voor het eindexamenexamen werden 65 online minicolleges 
van 5 tot 10 minuten online gegeven aan 263 eerstejaars. In deze web-based lectures 
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werden de oplossingen voor vragen van het examen van de afgelopen twee jaar gegeven, ter 
voorbereiding op het komende examen. Een onderwijsassistent, legde de oefeningen hierin 
uit en de web-based lectures dus als een uitbreiding van het cursusmateriaal. De studenten 
waren een zeer heterogene groep op vlak van hun secundaire vooropleiding wiskunde. Dit 
leerkenmerk is in de analyse opgenomen als extra variabele om de vierde onderzoeksvraag 
te beantwoorden. Er was pre- en postvragenlijst: via url-link of op papier, een respons van 
51%. 
 

• Deze studie is een case study-ontwerp om de verwachtingen van studenten te onderzoeken 
door middel van een intakevragenlijst (pretest) en de waargenomen voordelen van 
leerlingen voor leren door middel van een exit-vragenlijst (posttest).  

METINGEN EN ANALYSE 

• De pre- en postvragenlijsten uit verschillende secties, deels gebaseerd op bestaande 
schalen. Ze waren beschikbaar om online in te of op papier tijdens persoonlijke sessies. De 
postvragenlijst peilde het gebruik en de ervaringen van studenten van de aangeboden 
weblessen en meer in het bijzonder hun perceptie van de voordelen ervan voor leren en de 
organisatie van leren. De postvragenlijst eindigde met een open antwoordvraag om meer 
algemene opmerkingen en feedback te genereren. 

• De achtergrondkenmerken van studenten omvatten geslacht, academische status (eerste of 
tweede jaar van niet-gegradueerde studies) en vooropleiding wiskunde van studenten in het 
laatste jaar van het secundair onderwijs.  

• De eerste geselecteerde motiverende subschaal die in dit onderzoek is opgenomen, is de 
extrinsieke motivatie, daarnaast werd de controle van leerlingen over leerovertuigingen 
gemeten en ten derde de selfefficacy van leerlingen voor leren en prestaties.  

• Er werd ook een kleine vragenlijst voor docenten afgenomen over hun verwachtingen en 
ervaringen.  

RESULTATEN 

• De verwachtingen waren telkens hoog (bij de groep met de web-based lectures als herhaling 
zijn hier geen gegevens van).  

• De ervaringen waren telkens ook positief behalve bij de web-based lectures als uitbreiding, 
maar deze waren wel positief wanneer ze web-based lectures een algemene eindevaluatie 
moesten geven. 

• Bij de frequentie bleek dat de studenten de web-based lectures weinig bekeken (53%) als het 
voorkwam als een herhaling, veel als voorbereiding (95%) en ter uitbreiding werden ze heel 
weinig bekeken (88% meldde de helft of minder bekeken te hebben).  

• De studenten zagen het als een groot voordeel van de web-based lectures dat ze kunnen 
herbekeken worden, dat het toegankelijk is voor studenten met speciale behoeften en dat 
het een kans is om zich verder te verdiepen. 

• De docenten zagen als voordeel dat het de studenten verantwoordelijk maakt (als 
voorbereiding), het een middel is om de cursus beter te begrijpen (als herhaling) en het de 
studenten ondersteunt om de examens effectiever voor te bereiden (als uitbreiding). 

DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

• Lezingen op het web worden gezien als een toegevoegde waarde om herbekijken mogelijk 
te maken, studenten helpen om onafhankelijk te leren van tijd en geografische locatie en 
bieden de mogelijkheid om kennis te helpen verdiepen. 

• Web-based lectures die worden gebruikt als voorbereiding op de cursus, het meest positief 
worden beoordeeld. Web-based lectures worden het minst gewaardeerd bij gebruik als 
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uitbereiding. Die laatste resultaten moeten worden genuanceerd door rekening te houden 
met de kenmerken van de student. Weblessen als middel tot uitbreiding vooral gunstig zijn 
voor laag presterende studenten. Web-based lectures als een voorbereidingsmiddel, zijn 
niet geschikt voor laag presterende studenten, omdat ze mogelijk niet over de 
onafhankelijke studievaardigheden beschikken die gemengde leervereisten vereisen.  

• De volgende conclusies worden getrokken met betrekking tot de toepassing van web-based 
lectures in het onderwijs: 

o Elke toepassing van webgebaseerde lezingen kan een meerwaarde zijn, mits 
rekening wordt gehouden met het gewenste educatieve doel dat aansluit bij het 
concept van ‘constructive alignment’.  

o Het gebruik van webgebaseerde lezingen als herhaling is het meest nuttig wanneer 
docenten studenten de mogelijkheid willen bieden om moeilijke lezingen en 
concepten te herhalen.  

o Het gebruik ervan als voorbereiding is het meest voordelig voor docenten die tijd 
willen besparen door basislessen te vervangen door opnames die studenten thuis 
kunnen bekijken en om meer tijd te geven voor oefeningen en de mogelijkheid om 
vragen te beantwoorden binnen de beperkte tijd die beschikbaar is voor persoonlijk 
contact lessen.  

o Het gebruik van web-based lectures als uitbreiding van de cursus het meest 
voordelig zijn voor studenten die meer oefeningen nodig hebben of voor degenen 
die een verdieping van de cursusinhoud willen.  

• Web-based lectures zijn een manier om te differentiëren en te voldoen aan de behoeften 
van alle studenten in het hoger onderwijs.  

• In tegenstelling tot eerder onderzoek, meldden studenten in ons onderzoek dat ze geen 
technische problemen ondervonden bij het gebruik van webgebaseerde lezingen. Daarom 
betekent het gebruik van deze technologie niet dat docenten en studenten moeilijke 
technische vaardigheden moeten leren voordat ze deze technologie kunnen gebruiken voor 
educatieve activiteiten.  

• Het potentieel van web-based lectures ligt in het aanpassingsvermogen voor gebruik in 
verschillende scenario's volgens de behoeften van studenten en de didactisch beoogde 
doeleinden. 

BEPERKINGEN  

• Het ontbreken van een controlegroep 

• Het ontbreken van pre-testgegevens in de groep waar web-based lectures werden gebruikt 
als herhaling. Daarom kon er geen duidelijke conclusie worden getrokken over leerstijl. 

VERDER ONDERZOEK 

• De effecten op de prestaties van studenten te bestuderen. 
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7. FLIPPED CLASSROOMS: A REVIEW OF KEY IDEAS AND R ECOMMENDATIONS FOR PRACTICE  

(DELOZIER, RHODES) 

INLEIDING  

Flipped classroom (manier van werken):  

1. Educatieve inhoud (bv. Vooraf opgenomen lessen) worden toegewezen als huiswerk.  
2. In de klas wordt vervolgens tijd besteed aan het werken aan problemen, het ontwikkelen van 

concepten en het deelnemen aan samenwerkend leren.  

→ Door instructie-inhoud uit de lesuren te verwijderen, heeft de docent meer tijd om een-op-een te 
werken.  

Flipped classroom = studentgericht  

=  Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het bekijken van de lessen en om voorbereid naar de klas te komen. 

Zo kunnen ze deelnemen aan activiteiten en discussies.  

- Momenteel weinig direct bewijs met betrekking tot leerresultaten van studenten in flipped 
classroom vs traditioneel onderwijs.  

- De meeste studies tonen de percepties van de studenten.  
- Vertrouwen op de evaluaties van leerlingen veronderstelt dat ze het leren nauwkeurig kunnen 

beoordelen, maar uit onderzoek blijkt dat studenten vaak niet in staat zijn om hun eigen leren te 
beoordelen of strategieën te identificeren die het leren verbeteren.  

- Elke evaluatie en herziening van flipped classrooms zou idealiter moeten worden geleid door 
objectieve leermethoden.  

- Er is ook vaak een groot verschil in de implementatie van de instructie 
o Partial flip: slechts een gedeelte van de lessen wordt gegeven via flipped classroom 
o De flipped classroom kan naast lezingen ook een groot aantal activiteiten buiten de klas 

omvatten (bv. een gastspreker, huiswerk, extra video’s…)  
o De activiteiten in de klas kunnen sterk variëren (bv. rollenspel, debatten, quizzen of 

groepspresentaties).  
- Door de verscheidenheid moet flipped classrooms geëvalueerd worden met betrekking tot de 

individuele strategieën die worden gebruikt bij het creëren van de flipped classroom, zowel voor 
in-class als out-of-class activiteiten.  

 

Deze reviewstudie:  

- Waarde proberen te onderzoeken van de methoden die worden gebruikt in flipped classrooms.  
- De huidige beoordeling heeft tot doel de kwaliteit van individuele activiteiten en praktijken te 

evalueren die vaak worden gebruikt in flipped classrooms in termen van cognitieve processen die 
worden uitgevoerd.  
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OUT-OF-CLASS LECTURES  

Een van de meest voorkomende manieren om instructie buiten het klaslokaal te verplaatsen bij flipped 

classrooms is om de studenten vooraf opgenomen videocolleges of screencasts te laten bekijken voordat ze naar 

de les gaan.  

Onderzoek: hebben vooraf opgenomen lezingen enige impact (positief of negatief) op het leren?  

- Uit verschillende onderzoeken blijkt dat videocolleges zelf geen invloed hebben op het leren.  
- Het medium is een drager van inhoud en zal waarschijnlijk het leren zelf niet beïnvloeden.  
- Elk voordeel van het geven van lezingen buiten de klas zou moeten komen uit het vrijgeven van 

lestijd voor actief leren.  

IN-CLASS ACTIVITIES  

- Belangrijkste motief voor flipped classroom = extra tijd bieden voor activiteiten in de klas, 
waaronder actief leren.  

- De specifieke methoden voor actief leren die worden gebruikt, variëren in hun bruikbaarheid, 
hoewel verschillende methoden het leren consistent lijken te verbeteren.  

DOELGROEPREACTIE, OPEN VRAGEN EN QUIZZEN  

Onderzoek: studenten moesten reageren op cliker questions (vragen die werden beheerd via systemen voor 

publieksrespons) met betrekking tot out-of-class inhoud (videocolleges en lezingen). Op basis van de antwoorden 

van de studenten gaf de instructeur feedback en beantwoordde hij vragen van studenten over de lezingen of 

gerelateerde inhoud. Bovendien voltooiden de studenten aan het einde van elke les korte quizzen over het 

materiaal van die dag (afzonderlijk of in paren).   

- Clickers lijken de examenscores te verbeteren of niet te schaden in verhouding tot het equivalent 
van het luisteren naar hoorcolleges of het deelnemen aan discussies in de klas.  

- Over het algemeen waren de testprestaties het hoogst na clickervragen.  
 

Mogelijke verklaring voor het voordeel van het gebruik van clickervragen:  

- Het moedigt studenten aan om deel te nemen aan ophalen (retrieval). Dit vergroot het geheugen 
voor de opgehaalde informatie, vergeleken met het herlezen van dat materiaal.  

Hoewel clickers een praktische manier zijn om tests aan grote groepen toe te dienen, moet het ophalen van 

informatie het leren ten goede komen, ongeacht het formaat.  

Indien leerkrachten studenten voorafgaand aan de les testen op het materiaal dat ze buiten de klas leerden, dan 

kan de leerkracht de feedback van deze tests gebruiken om de inhoud die in de klas aan bod komt te verbeteren.  

PAIR-AND-SHAIR ACTIVITEITEN  

3 soorten pair-and-shair activiteiten warden onderzocht 

- Snelle pair-and-shair activiteiten:  
de lln kregen een discussievraag in de klas en konden per twee hun ideeën bespreken en later 

presenteren. De klas gaf daarna feedback.  

- Reflectieve pair-and-shair activiteiten:  
de studenten hadden twee tot drie dagen de tijd om discussievragen te beantwoorden in korte 

essays waaruit de leerkracht groepen selecteerde om hun essays te presenteren voor klassikale 

discussies.  
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- Proactieve pair-and-shair activiteiten:  
studenten bereiden per twee om de beurt hun eigen discussievragen voor en organiseren 

klassikale discussies over dat onderwerp.   

Groepsdiscussies  

- Lijken het leren ten goede te komen.  
- Kunnen ook helpen om de onderliggende concepten te leren. 
- Kwam ten goede aan de prestaties van studenten en hun conceptuele begrip van de toegepaste 

principes. 

Vraag: Zijn de voordelen van groepsactiviteiten of discussie afhankelijk van factoren zoals de groepsgrootte?  

- Studenten in grotere groepen vertoonden meer leerwinst dan studenten in kleinere groepen 
- Studenten met vier studenten waren minder beperkt in hun interacties dan groepen van twee 

studenten en ze waren ook meer bereid om tegenstrijdige perspectieven te bespreken.  
- Grotere groepen kunnen de waarde van groepsdiscussie vergroten (bv. door de discussie te 

bevorderen, groepsconflicten op te lossen, eerdere ervaringen op te nemen…) 
- De conclusies zijn echter wel maar op 1 onderzoek gebaseerd.  
- Groepen van 5 tot 7 leden worden aanbevolen wanneer groepen uitdagende intellectuele taken 

moeten aanpakken.  

PRESENTATIES VAN STUDENTEN 

De onderwijsprocessen (samengesteld uit: voorbereiding, presentatie en beoordeling van studenten) worden 

vaak verondersteld ten goede te komen aan het leren van de gepresenteerde inhoud door de leraar, naast het 

verbeteren van gerelateerde vaardigheden, zoals communicatie.  

- Lesgeven (door studenten) kan een extra voordeel opleveren voor leren.  
- Presenteren (of de verwachting van presenteren) biedt voordelen voor de student i.v.m. het 

luisteren naar een college of studeren in afwachting van een test.  
- Deze gegevens doen denken aan de bevinding dat het genereren of actief produceren van 

aangeleerde informatie resulteert in een beter geheugen voor die informatie dan wanneer de 
informatie gewoon aan hen wordt verstrekt.  

- Studenten die presenteren → genereren het materiaal voor de presentatie  

- Studenten die luisteren → profiteren van de aanvullende beoordeling van de presentatie zelf, 
maar ontvangen niet de voordelen van het genereren van dat materiaal.  

ACTIVE LEARNING INTERACTING WITH FLIPPED CLASSROOM  

- Cognitieve processen kunnen interageren wanneer meerdere activiteiten aan elkaar worden 
gekoppeld.  

- Hoewel zowel afstand als variatie individueel het leren ten goede komen, wordt hun combinatie 
contraproductief als gespreide variaties niet in verband worden gebracht met het oorspronkelijke 
leren of met de aard van het materiaal.  

- De voordelen van elke individuele techniek die in flipped classrooms wordt gebruikt, worden 
gewijzigd door andere gebruikte methoden.  

- Flipped classrooms zijn een ideale locatie voor het combineren van meerdere methoden van actief 
leren.  

- Toekomstig onderzoek moet blijven onderzoeken in hoeverre individuele actieve leerstrategieën 
de prestaties van leerlingen in flipped classrooms versus traditioneel leren helpen.  

SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In deze tekst: verschillende instructiestrategieën overwogen die zijn geïmplementeerd in een flipped classroom, 

waarbij de potentiële voordelen ervan geëvalueerd werden.  
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Samenvattend  

- Video-instructie op zich lijkt niet verantwoordelijk voor veranderingen in leerprestaties, maar biedt 
mogelijk extra tijd voor klassikale activiteiten die de leerprestaties verbeteren door actief leren.  

- Andere leeractiviteiten die veel voorkomen in flipped classrooms (bv. quizzen, clickervragen, pair-
and-shair, presentaties…) verschillen zowel in hun effectiviteit als in de voorwaarden die nodig zijn 
om de leerprestaties te verbeteren.  
 

- Het voordeel van het testen van studenten (door middel van standaardquizzen of clickervragen) is 
niet afhankelijk van de prestaties van anderen.  

- Van alle besproken actieve leermethoden is testen het eenvoudigst te isoleren en te identificeren 
als een effectieve leerstrategie.  

- De voordelen van testen zijn robuust en zullen waarschijnlijk de prestaties verbeteren.  
- Clickers bieden de mogelijkheid om frequent testen op te nemen op een manier die studenten 

leuker vinden dan traditionele examens of quizzen.  
 

- Niet aan te raden om andere vormen van actief leren te negeren.  
- Samenwerkend leren, coöperatief leren en probleemgestuurd leren zijn breed gebruikte 

groepsleeractiviteiten met verschillende ondersteuningsniveaus.  
- Voordelen van groepsleren zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals taakcomplexiteit, 

eerdere expertise en de bijdragen van individuen aan de groep. Ze zijn het waard om verder te 
verkennen binnen flipped classrooms.  

- Groepsactiviteiten kunnen aanvullende voordelen bieden zoals het ontwikkelen van 
leiderschapsvaardigheden, het verbeteren van het vermogen om in teams te werken en het 
opbouwen van sociale ondersteuning.  

- Veel van deze factoren zijn niet alleen belangrijk voor behoud in academische omgevingen, maar 
ook voor het bereiken van succes eenmaal op de arbeidsmarkt.  

 

  



47 
 

NAPLES: NETWORK OF ACADEMIC PROGRAMS IN THE LEARNING SCIENCES  

PIERRE DILLENBOURG - COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING 

WIE IS PIERRE DILLENBOURG? WAT IS ZIJN ACHTERGROND? 

Pierre Dillenbourg is als professor verbonden met de École Polytechnique Fédérale in Lausanne, een 

universiteit in Zwitserland. Dillenbourg begon zijn carrière als leerkracht lager onderwijs en studeerde 

af in de pedagogische wetenschappen aan de universiteit van Bergen. In 1984 deed hij onderzoek naar 

‘Learning Technologies’. Vervolgens doctoreerde hij in de computer science aan de universiteit van 

Lancester (Verenigd Koninkrijk). Hier voerde hij onderzoek naar Artificiële intelligentie en de 

implicaties voor onderwijssoftware. Verder werkt hij aan een project genaamd ‘Chili Lab’. Dit staat 

voor Computer-Human Interaction in Learning and Instruction. In zijn huidige werk legt hij de nadruk 

op het begrip orchestration.  

Voor de centrale aansturing van zijn interesses en onderzoeken kijkt Dillenbourg terug naar zijn eigen 

verleden. Hij beseft hoeveel invloed school had op zijn leven en ziet dat er veel geld stroomt naar 

onderwijs. Maar wanneer er gekeken wordt naar hoe gevorderd we zijn met leertechnologieën, vindt 

hij het gênant om te zien hoe ‘ver’ we ermee staan.  

BELANGRIJKE CONCEPTEN BINNEN ZIJN ONDERZOEK 

COMPUTER-SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING 

Dillenbourg focust op twee grote concepten.  

• Enerzijds behandelt hij het concept CSCL, wat staat voor computer supported collaborative 

learning.  

• Anderzijds bespreekt hij ‘classroom orchestration’.  

• Dit zijn geen losstaande begrippen. Dillenbourg bespreekt de geschiedenis en evolutie van 

CSCL. Dit heeft aanleiding gegeven tot het onderzoeken van classroom orchestration door 

middel van CSCL.  

Zoals hierboven wordt aangehaald staat CSCL voor computer-supported collaborative learning. Dit 

begrip kan opgedeeld worden in twee termen.  

‘Collaborative learning’ staat voor samenwerkend leren en beschrijft een verscheidenheid aan 

onderwijspraktijken waarin interactie tussen leeftijdsgenoten de belangrijkste factor is bij het leren. 

Een voorbeeld hiervan is Jigsaw, waarbij men van elkaar gaat leren. Dit kan computer supported 

gebeuren zowel op individueel als op klasniveau.  Een probleem dat hier naar voren kwam was de 

complexiteit van het managen van zo’n leeractiviteiten. De technologie en toepassingen die hier 

tegemoet in zouden kunnen komen, zou dan ook logischerwijs meer moeten gaan inzetten op de real 

timemanagement van deze complexe leeractiviteit 

• De term ‘computer-supported’ verwijst naar de verbinding tussen studenten die van elkaar 

zijn gescheiden, maar ook het gebruik van technologie om face-to-face interactie vorm te 

geven. Met andere woorden gaat dit niet over het samenbrengen van studenten vanop 

afstand, maar ook gebruik maakt van technologie om face-to-face interacties vorm te geven. 
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EVOLUTIE VAN CSCL 

CSCL is een gebied waarin er sinds 1990 toch heel wat evolutie kon gezien worden, in 3 (overlappende) 

tijdsperiodes: 

• In 1990-1995: inzicht dat het design van CSCL de productiviteit van sociale interacties kan 

beïnvloeden en dat samenwerkend leren resulteerde uit een co-constructie van een gedeeld 

begrip van het veld.  

• De volgende periode (1995-2005) werd gekenmerkt door een groei van de wetenschappelijke 

gemeenschap van CSCL.  

• In de periode na 2005 verdwijnt CSCL als een aparte pedagogische aanpak. Vanaf dan worden 

samenwerkingsactiviteiten geïntegreerd in uitgebreide omgevingen die niet-

samenwerkingsactiviteiten omvatten die zich uitstrekken over de digitale en fysieke ruimtes 

en waarin de leraar meerdere activiteiten orkestreert met meerdere tools.  

KENMERKEN VAN CSCL 

CSCL wordt gekenmerkt door een paar specifieke aspecten. Een eerste specifiek kenmerk van CSCL is 

de relevantie ervan voor zowel formeel als informeel leren. Deze twee werelden worden niet van 

elkaar gescheiden. Daarnaast levert samenwerking op zich geen leerresultaten op. De resultaten zijn 

afhankelijk van de mate waarin groepen daadwerkelijk productieve interacties aangaan. Aangezien 

verbale interacties de sleutel zijn tot samenwerkend leren, vormt de analyse van die interacties de 

kern van CSCL.  

In tegenstelling tot wat gedacht wordt, is een grotere gelijkenis met face-to-face interacties niet 

noodzakelijk beter. Binnen de CSCL wordt er niet meer gezocht naar een manier om het “niet face-to-

face zijn” te compenseren, maar eerder naar de manier waarop technologie samenwerkingsfuncties 

kan vervullen die niet beschikbaar zijn in face-to-face situaties. Anderzijds zien we dat, hoewel CSCL 

ontstaan is met het idee van virtuele samenwerkingswerelden, het meer en meer terug zijn weg vindt 

naar de fysieke wereld in plaats van de virtuele. Dit zien we ook terugkeren in de ‘classroom 

orchestration’.  

CLASSROOM ORCHESTRATION 

Het feit dat CSCL sinds 2005 binnen een geïntegreerde aanpak wordt gezien, brengt de uitdaging met 

zich mee dat CSCL-activiteiten in grotere pedagogische gehelen moeten gezien worden die meerdere 

activiteiten, media, contexten, werkvormen, … omvatten die in real-time moeten georkestreerd 

worden door een instructieverantwoordelijke. Hier staat het tweede concept centraal: ‘Classroom 

orchestration’.  

• Orkestratie wordt namelijk omschreven als een proces waarbij verschillende ondersteunende 

interventies gecoördineerd worden bij meerdere leeractiviteiten die plaatsvinden op 

meerdere sociale niveaus (individu, groep, klas, etc.).  

• De orchestration verwijst naar twee soorten samenspel.  

• Enerzijds verwijst het naar het samenspel tussen verschillende activiteiten, bijvoorbeeld hoe 

individueel werk is geïntegreerd in teamwerk. 

• Anderzijds, binnen dezelfde activiteit is er een samenspel van individuele affectieve of 

cognitieve processen aan de ene kant en sociale processen aan de andere kant. 
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Orchestration omvat verschillende vormen van coördinatie. Dit kan zowel voor klasactiviteiten, 

scaffolds, zelfregulatie, individuele processen en sociale processen. Anders gezegd verwijst 

orchestration naar de manier waarop een leraar in de praktijk activiteiten met meerdere lagen beheert 

in een context waarin zich meerdere beperkingen voordoen. Hierbij krijgt de leraar dus een grote rol. 

De centrale vraag is hoe de leerkracht de complexiteit van een klas kan managen en hierbij biedt CSCL-

handvaten aan de leerkrachten.  

Orchestration is zeker geen leertheorie, die bepaalt hoe de leerlingen leren, maar de technologie 

focust zich op het verbeteren van het managementaspect. Eén manier om aan orchestration te doen 

is via scripting. Scripting bepaalt de manier waarop studenten zullen samenwerken door een script toe 

te kennen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het toekennen van rollen of door het creëren van het 

conflict. Wanneer een groep goed samenwerkt, kan het script stap voor stap afgebouwd worden, of 

er kan een meer gestructureerd script aangeboden worden wanneer groepen niet op een goede 

manier samenwerken. Scripting is dus een manier van scaffolding.  

KENMERKEN VAN ORCHESTRATION 

Een kenmerk van ‘orchestration’ is dat het een zekere flexibiliteit en aanpasbaarheid vereist. In een 

ontworpen scenario gebeuren onvermijdelijk onverwachte gebeurtenissen. Technologieën stellen de 

leraar in staat zich aan deze gebeurtenissen op het moment zelf aan te passen.  

Een ander belangrijk punt is dat de leerkracht de orchestration inleidt. In CSCL verandert het beeld van 

leerkracht als kennisleverancier naar leerkracht als dirigent, maar de leerkracht heeft nog wel steeds 

controle over wat er gebeurt in de klas.  

Naast flexibiliteit is ook het vormelijke aspect van orchestration belangrijk. Deze kan eveneens de 

orchestration bepalen. Minimalisme speelt de rode draad in orchestration. Het is bedoeld om in 

realtime te gebruiken en het probeert door minimalisme de cognitive load van de leerkrachten te 

verminderen.  

‘Orchestration’ op zich is niet iets nieuw. Maar wanneer er gekeken wordt naar de mate en de manier 

waarop technologie gebruikt wordt in het onderwijs zien ze, ondanks het feit dat computers en 

internettoegang alomtegenwoordig zijn, leraren computervaardig zijn en educatieve software 

beschikbaar is, dat technologie op scholen onderbenut wordt.  

In plaats van leraren en instellingen de schuld te geven, is het logisch om te vragen of er iets is aan de 

technologie die we ontwikkelen en of dit het gebruik ervan ontmoedigt. Hierbij pleit Dillenbourg ervoor 

dat wanneer technologie ontworpen wordt, dat de ontwikkelaars niet enkel kijken naar de 

leeractiviteit, maar ook naar de manier waarop de leerkracht dit gaat managen in de klas.  

‘Orchestration’ moet dus geïncludeerd worden wanneer er iets nieuw bedacht wordt en op zo een 

manier dat het bruikbaar is voor de leerkracht. Door het inbouwen van orchestration in CSCL-tools 

wordt het mogelijk om data te verzamelen van een hele klasgroep en niet enkel van één persoon. 

Eveneens is het mogelijk om externe factoren ook mee in kaart te brengen. Dit is het grootste verschil 

met ‘adaptive instruction’. Een ander nieuw aspect is dat ‘orchestration tools’ het mogelijk maken om 

data te verzamelen die simpel genoeg is om te analyseren, zodat de leerkracht met informatie van 20 
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tot 30 leerlingen kan omgaan. Dit is in tegenstelling tot andere technologische tools, die vaak complex 

zijn in hun gebruik. 

Concluderend gaat ‘orchestration’ uit van ‘modest computing’. Het is niet de bedoeling om 

‘orchestration’ zeer ingewikkeld te maken. De nadruk ligt voornamelijk op eenvoudige technologie die 

feedback kan geven aan de leerkracht, wat de leerkracht ondersteunt en zo een impact kan hebben 

op de klaspraktijk.  

OPMERKINGEN 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat ‘orchestration’ een vrij recent topic is en er nog veel onderzoek 

rond moet gebeuren. Ze geven zelf aan dat het belangrijkste onderzoek nog niet is gepubliceerd. 

Momenteel komen veel ideeën uit de praktijk van leerkrachten zelf. Bovendien toont onderzoek ook 

dat de emotionele en motivationele ervaringen van leren in een CSCL-omgeving vaak genegeerd 

worden. Die ervaringen maken echter wel deel uit van de praktijk. Zo zorgt het bijvoorbeeld voor een 

verandering in de relatie met de leerkracht, aangezien deze een facilitator wordt. Ook 

sociaalemotionele problemen kunnen optreden wanneer er een slechte dynamiek is binnen de groep. 

Daarom is het inzicht ontstaan dat er meer dan enkel aandacht voor het cognitieve nodig is binnen 

CSCL 

DESIGN VOOR ORCHESTRATION 

Een goed design voor orkestratie voldoet aan 5 design-principes:  

• Controle: De instructieverantwoordelijke is degene die aan het roer zit, in het managen van de 

klas maar ook in de beslissing over hoe dit gebeurt. De beslissing van een leerkracht gaat boven 

elke systeembeslissing omdat de leerkracht beschikt over contextuele informatie.  

• Visibiliteit: Dit is een controlefactor, waarbij digitale objecten fysiek gemaakt worden zodat 

het zichtbaar wordt.  

• Flexibiliteit: de mogelijkheid van de leerkracht om eender welke wijziging aan te brengen bij 

het voorbereiden van de les. Dit is echter een relatief concept: niet elke design-beslissing kan 

aangepast worden zonder pedagogische waarde te verliezen. 

• Fysiek: Orkestratie kijkt ook naar de mobiliteit en afstand tussen actoren 

• Minimalisme als meta-principe: orchestration tools moeten de extrinsieke orkestratieload 

minimaliseren, als men de bruikbaarheid in een klas wil verzekeren.  

SUGGESTIES VOOR THEORIE,  PRAKTIJK EN/OF BELEID  

DE LEERKRACHT 

Vele leerkrachten hebben geen metacognitieve attitude bij hun gebruik van learning technologies, 

specifieke technologieën die zorgen voor samenwerking in de klas. Ze hebben geen planning hiervoor- 

winging lukt hierbij niet, ze zijn niet voorbereid op onverwachte situaties rond de technologieën. Ze 

gebruiken dus geen metaperspectief. 

Leerkrachten gebruiken wel in hun dagelijks leven heel wat technologie. Belangrijk is dan ook dat 

pedagogen hen niet moet leren hoe ze met technologie moeten werken, maar wel hoe ze het 

pedagogisch verantwoord kunnen inzetten in klassituaties. Een belangrijke kanttekening hierbij is om 

dat de praktijk aandacht moet hebben voor een top-downproces en voor een bottom-up proces:  
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• Top-down (“Je moet een training volgen”): leerkrachten zeggen dat ze een pedagogische 

training moeten volgen, werkt niet. Leerkrachten zijn namelijk wel geneigd om technische 

training te volgen, maar niet zozeer om pedagogische training te volgen.  

• Bottom-up (“Welke training heb je nodig?”): Leerkrachten vragen wat ze willen, is 

onbruikbaar. Leerkrachten zullen namelijk dingen kiezen die ze kennen. Dillenbourg 

suggereert daarom dat pedagogen niet moeten vragen wat leerkrachten willen, maar dat de 

CSCL-omgevingen samen met de leerkrachten ontworpen moeten worden. Dit zodat er een 

samenspel tussen onderzoekers en leerkrachten ontstaat om het ontwerpen van een 

pedagogisch verantwoord én bruikbaar iets. Zo kunnen ze de kracht van de technologieën 

leren kennen. Bij dit proces moeten leerkrachten ook behandeld worden als professionals.  

EXTRA CURRICULAIRE INHOUDEN 

Een volgende suggestie bij de ontwikkeling van nieuwe leermethoden, zoals CSCL, is dat er moet 

opgelet worden met extra curriculaire inhouden. Dergelijke inhouden worden namelijk niet getest in 

scholen. Het is daarom beter om een deel van het curriculum te nemen omdat je dan iets doet dat bij 

de leerkrachten hun werk hoort. Als je impact wil hebben op de samenleving moet je dus rekening 

houden met het feit dat de test op het einde van het jaar gehaald wordt, terwijl ontwikkelaars van 

technologie vaker liever een thema hebben dat niet in het curriculum zit.  

INTRINSIEKE EN EXTRINSIEKE ASPECTEN 

Bij het ontwerp van leertechnologieën moeten ontwerpers en onderzoekers aandacht hebben voor de 

intrinsieke leeractiviteit en extrinsieke aspecten (orkestratie). Praktische aspecten moeten daarom 

geïntegreerd worden in het denken van onderzoekers aan het begin van het ontwerp en niet als een 

finaal implementatieaspect toegevoegd worden. Enkel dan zal de toepassing ook in de praktijk ingezet 

worden.  

MINIMALISME: COGNITIVE LOAD EN ORCHESTRATION LOAD 

Een volgende suggestie is het streven naar minimalisme in het design. Het is beter om te starten met 

kleine tools die een grote impact kunnen hebben op de orkestratie, dan direct met grote tools te 

starten. Grote tools kunnen bijvoorbeeld de orkestratie moeilijker maken, in plaats van gemakkelijker. 

Daarom is het belangrijk om de tools minimalistisch te houden en de informatie die uit de tool 

verschijnt te beperken. Dit minimalisme kan twee doelen hebben:  

• Cognitive load beperken, belangrijk voor de bruikbaarheid op individueel niveau van de 

lerende. 

• Orchestration load beperken, belangrijk voor de bruikbaarheid op klasniveau door de 

instructieverantwoordelijke. 
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MIMI RECKER –  TEACHER LEARNING AND TECHNOLOGY 

WIE IS MIMI RECKER? WAT IS HAAR ACHTERGROND? 

Mimi Recker is professor in Instructional Technology en Learning Sciences op de Utah State University (LS). Haar 

onderzoek focust zich op het ondersteunen van de onderwijssector om de voordelen van cyber-learning en 

lesgeven te benutten. Ze behaalde een bachelorsdiploma in de Wiskunde aan de University of Pennsylvania. Na 

een paar jaar als software-ingenieur in Silicon Valley te hebben gewerkt, promoveerde ze aan de Universiteit van 

Californië, Berkeley. Mimi werkte twee jaar aan het Georgia Institute of Technology en vier jaar aan de Victoria 

University of Wellington in Nieuw-Zeeland, voordat ze uiteindelijk in 1998 bij Utah State University kwam. 

BELANGRIJKE CONCEPTEN BINNEN HAAR ONDERZOEK 

TEACHERS AS DESIGNERS 

Leraren worden binnen dit onderzoek (en ook meer en meer in het algemeen) gezien als ‘ontwerpers van de 

leeromgeving’. De ontwerpcyclus kan leiden tot het bevorderen van het leerproces van leraren en mogelijks ook 

tot het verbeteren van het instructiemateriaal en het aangeboden onderwijs. 

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) 

Open educational resources zijn onderwijs- en leermaterialen die zich in het publieke domein op het internet 

bevinden of zijn vrijgegeven in het kader van licentieregelingen die het vrije gebruik of de aanpassing ervan door 

anderen mogelijk maken. Ze kunnen meerdere soorten media en bronnen omvatten, zoals animaties, video’s, 

wetenschappelijke gegevens, kaarten, afbeeldingen, spellen, simulaties en complete tekstboeken. 

Het is dus een brede term, die verwijst naar alles op het internet dat mogelijks een educatieve waarde heeft. 

OER’s vallen onder de bredere noemer van cyberlearning, wat verwijst naar nieuwe technologische 

arrangementen die waardevol kunnen zijn om het leren te ondersteunen en te verbeteren. 

Voorbeeld: Klascement  

WANNEER TECHNOLOGISCHE CONCEPTEN WORDEN ONTWORPEN, HOUDT MEN REKENING MET DE 

DRIE VOLGENDE THEORETISCHE CONCEPTEN:  

1. Peer production / crowd teaching / crowd sourcing  

Het is een concept waar een groep mensen, geconnecteerd via netwerktechnologie (verspreid over het 

internet), op een effectieve en efficiënte manier samenwerken in losse samenwerkingsverbanden om 

bepaalde producten herhaaldelijk te ontwerpen en te verbeteren.  

Peer production wordt ook crowd sourcing, crowd teaching of participatory web culture genoemd, en vindt 

plaats in collective intelligence (CI) communities. 

Voorbeeld: Wikipedia 

2. Pedagogische ontwerp capaciteit 

Dit is de capaciteit van leraren om lesmateriaal te identificeren, te ordenen en aan te passen om 

onderwijsactiviteiten voor hun eigen klaspraktijk te ontwerpen.  Die capaciteit hangt samen met de eerdere 

ervaringen en kennis van leraren en beïnvloeden zo het klassikaal gebeuren.  

Continuüm van pedagogisch ontwerp capaciteit:  
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- Offload: De leraar neemt (een deel van) het bestaand ontwerp en implementeert het 

onveranderd in zijn/haar klas. 

- Adpatation: De leraar maakt kleine aanpassingen vooraleer hij/zij het implementeert. 

- Improvisation: De leraar gebruikt het bestaand ontwerp eerder als een referentie, het grootste 

deel van de verantwoordelijkheid van het ontwerpen komt terecht op de leraar zelf. 

 

3. Use diffesion  

Nieuwe praktijken worden vaak niet naadloos overgenomen door de gebruikers ervan, dus ook niet door 

leerkrachten. Use diffision omschrijft het adaptiegedrag in termen van twee dimensies, namelijk de 

frequentie en variatie van gebruik. Dit resulteert in verschillende typologieën en gebruikerspatronen die 

gebruikt kunnen worden om systematische variatiepatronen te ontdekken in praktijken van leraren in het 

adopteren en ontwikkelen van nieuwe OER’s. 

TWEE SOFTWARE TOOLS IN ONDERZOEK 

The intructional architect (IA) 

IA is een gratis, webgebaseerde tool, waarmee leraren Open Educational Resources kunnen vinden en 

gebruiken om leeractiviteiten voor hun studenten te creëren. 

IA kan op verschillende manieren gebruikt worden:  

- Zoeken en opslaan van OER’s 

- OER’s aanpassen  

- Delen van IA-projecten met andere leraren 

- IA- projecten bekijken en inzetten in eigen klascontexten 

- … 

 

The curriculum customization service (ccs) 

CCS is een webgebaseerde applicatie die ontworpen is ter ondersteuning van groepen leraren binnen 

hetzelfde schooldistrict. Het ondersteunt de leraren bij het aanpassen van lesmateriaal om gedifferentieerd 

onderwijs voor hun studenten te implementeren. 

In tegenstelling tot IA is CCS ontworpen als een gesloten omgeving binnen een schooldistrict. Als gevolg 

daarvan zijn deze aanpassingen nauwer afgestemd op de onderwijscontext van het district en zijn deze dus 

relevanter en nuttiger voor leerkrachten. 

ONDERZOEKSFOCUS EN RESULTATEN 

ONDERZOEKSFOCUS 

Toegenomen aandacht voor technologie en de manier waarop het leraren kan ondersteunen in hun persoonlijk 

leerproces. Er is tegenwoordig een grote hoeveelheid aan educatieve bronnen die (online) beschikbaar worden 

gesteld voor de lerarenpopulatie. 

Vier dingen zijn veranderd in onderzoek betreffende leraren en het ontwerpen van activiteiten:  

1. Paradigma shift naar ‘leraren als ontwerpers’. Curricula worden zelden exact toegepast in 

specifieke contexten. D leraar als ontwerper als essentiële rol.  
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2. Internet: Toegenomen toegankelijkheid van sociale en materiële bronnen die kunnen 

binnengebracht worden in de klassituatie. Toegang tot experten en peers + ongelimiteerde 

open educational resources 

3. Gratis en eenvoudig gebruik van tools, die digitale ‘sporen’ kunnen vastleggen over hoe 

participanten samenwerken op deze platformen. Via learning analytics (gebruiken en 

analyseren van deze data) kunnen we beter begrijpen wat er gaande is.  

4. Trend naar participatory web culture 

Het onderzoek vertrekt vanuit de rol die technologie kan spelen bij het ondersteunen van leraren bij het 

ontwerpen van instructieactiviteiten aan de hand van OER’s. De groeiende beschikbaarheid van digitaal 

materiaal heeft namelijk nieuwe vragen opgeroepen in verband met hoe het lesgeven als ontwerpcapaciteit 

moet worden vormgegeven, aangezien leraren steeds meer naar het web reiken om instructieactiviteiten te 

creëren. Meer specifiek werd een groep leerkrachten gedurende één jaar bestudeerd binnen het gebruik van IA 

en CCS, om inzicht te krijgen in de peer productieactiviteiten. Er wordt nagegaan op welke manier leraren 

leeractiviteiten ontwerpen voor leerlingen via online leerplatformen en interactie met (de materialen van) 

andere leraren. Er werd gebruik gemaakt van learning analytics om de peer productieactiviteiten te begrijpen. 

In de context van de IA-gemeenschap kwamen twee onderzoeksvragen aan bod, één gericht op leraren en één 

gericht op de ontworpen producten: 

- Hoe gaan leerkrachten aan de slag met CI-activiteiten binnen de IA? 

- Hoe zijn de CI-processen van de gecreëerde instructiematerialen gerelateerd aan de bruikbaarheid van 

de IA-projecten?  

RESULTATEN CASE 1: THE INSTRUCTIONAL ARCHITECT (IA) 

 

Studie 1: onderzocht de activiteiten van 200 gebruikers van de IA (één kalenderjaar):  

- Leraren maken gevarieerd gebruik van de IA.  

- Leerkrachten kozen ervoor om 2/3 van hun gecreëerde IA-projecten te delen, terwijl een 

kleiner deel (15%) van de IA-projecten werden gekopieerd die door andere werden gecreëerd.  

- Leraren hebben een voorkeur voor het bekijken van IA-projecten eerder dan ze te kopiëren  

Deze resultaten onthullen enig bewijs van peer production in die zin dat leerkrachten kunnen worden beschouwd 

als zowel bijdragers tot als consumenten van OER’s in de IA-gemeenschap (aangezien zij IA-projecten creëren, 

kopiëren en aanpassen) 

Studie 2: onderzocht de activiteiten van 547 gebruikers van de IA (schooljaar van negen maanden):  

- De meest voorkomende activiteit was het verzamelen van OER’s en het bekijken van openbare 

IA-projecten  

- Minder gebruikelijk was het volledig kopiëren van een bestaand IA-project 

- Er werden bijna 2000 IA-projecten gecreëerd: 2/3 van deze projecten werd gedeeld.  

Deze resultaten tonen aan dat leerkrachten OER’s en IA-projecten nuttig vinden. Opnieuw enig bewijs voor peer 

production (want leerkrachten bouwen voort op het werk van andere leraren en maken misschien ook gebruik 

van pedagogische ontwerpcapaciteiten van anderen). De meeste IA-projecten die door de leerkrachten zijn 

gemaakt, hebben lage niveaus van pedagogische ontwerpcapaciteit (offload). De IA-projecten bevatten vaak 

linken naar OER’s, met weinig bewijs van toegevoegd lerarenontwerp of aanpassing. Weinig IA-projecten 

bevatten echter improvisatie. 
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→Weinig bewijs over hoe deze projecten in klaslokalen en andere onderwijscontexten werden uitgevoerd. 

Leraren uit een breed scala van contexten maken hier gebruik van, waardoor projecten worden ontworpen voor 

verschillende doelen. Hierdoor is het moeilijk om sterke conclusies te trekken over het pedagogisch 

ontwerpvermogen van een leerkracht 

RESULTATEN CASE 2: THE CURRICULUM CUSTOMIZATION SERVICE (CCS) 

 

Studie 1: onderzocht 124 leraren ‘earth science’ van middelbare scholen in een grootstedelijke context (één 

academiejaar)  

- CCS helpt leraren om OER in hun klaspraktijk te integreren met meer vertrouwen, frequentie en 

effectiviteit.  

- Leraren gebruiken open leermaterialen om de betrokkenheid van studenten te verbeteren,  

misvattingen over sleutelbegrippen aan te pakken, alternatieve representaties van wetenschappelijke 

concepten of fenomenen te tonen en te differentiëren. 

- Het gebruik van de CCS heeft de leraren geholpen om zich meer bewust te worden van de praktijken 

van andere leraren, waardoor ze een onlinegemeenschap van leraren ondersteunen.  

 

Studie 2: onderzocht in middelbare scholen de wetenschapsleraren (n=73), afkomstig uit vijf 

schoolgemeenschappen, in de loop van één jaar.   

- Toename van het bewustzijn van de praktijken van andere leraren en van het gebruiksfrequentie van 

OER’s in hun instructie.  

- Geen sterke relatie tussen de manier waarop de leraren de CCS gebruikten en de leerresultaten van hun 

leerlingen. 

- Het gebruikspatroon van een leraar toonde geen relatie met veranderingen in attitudes en 

onderwijspraktijken. 

- Variatie in gebruik van CCS beïnvloede de leerresultaten van studenten positief.  

 

De twee tools IA en CCS, hebben tot doel om leraren te ondersteunen door gebruik te maken van 

peerproductieprocessen rond de verschillende niveaus van pedagogische ontwerp capaciteit.  

SUGGESTIES VOOR THEORIE, PRAKTIJK EN/OF BELEID  

 

- Instructional Architect heeft geen echte mogelijkheden om feedback te geven over de 

kwaliteit van bepaalde bestanden. Toekomstig onderzoek zou kunnen nagaan hoe feedback 

ingebouwd kan worden.  

 

- In dit onderzoek werden maar enkele tools besproken. Men moet ook kijken naar andere 

manieren, andere software-instrumenten die mogelijkheden creëren voor lesgeven als 

ontwerp. Daarnaast waren er ook maar een beperkt aantal deelnemers.  

 

- Er is nood aan onderzoek die oplossingen genereert voor één van de grootste nadelen van de 

online tool, namelijk spam. De onderzoeker geeft hier aan dat er heel wat spamproblemen 

zich voordoen binnen de online IA omgeving en dat hier dringen oplossingen voor moeten 

worden gezocht. 

 

- Verder onderzoek kan het verder afbakenen zijn van het begrip ‘leerkracht als ontwerper’. 

Door de nieuwe technologische toepassingen, is het niet altijd duidelijk op welke manier het 

begrip moet vorm krijgen.  
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- Gebruikersgegevens zoals het aantal views, aantal keren bekeken, aantal woorden… zouden 

indirect een kwaliteitsindicator kunnen zijn van een project. Deze gebruikersgegevens beter 

gaan benutten. 

 

- Wat intellectuele eigendomsrechten betreft, zijn leerkrachten erg onzeker over wat ze mogen 

gebruiken en wat illegaal is om zomaar in de klas te gaan inzetten. Er werd nog geen goede 

oplossing voor aangeboden. Hier moet dus nog verder over nagedacht worden.  

MARCIA LINN –  INQUIRY BASED LEARNING 

WIE IS MARCIA LINN? WAT IS HAAR ACHTERGROND?  

• Sinds 1970 heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het begrip van hoe computers en 
technologie kunnen worden gebruikt om leren en onderwijzen in wiskunde en 
wetenschappen te ondersteunen. 

• Ze won in 1985 een ‘Apple Wheels for the Mind-beurs’ voor The Computer als Lab Partner , 
een project om Apple- computers naar scholen te brengen.  

• Van 1989 tot 1996 was Linn directeur van het Instructional Technology Program aan de UC 
Berkeley . Ze was verantwoordelijk voor het introduceren en aanmoedigen van innovatief 
universitair onderwijs met behulp van multimedia- en onderwijstechnologieën. 

• Sinds 2006 leidt ze het door NSF gefinancierde ‘Technology-Enhanced Learning in Science 
(TELS) -centrum’ en de ‘Web-based Inquiry Science Environment’ (WISE). 

• Huidig beroep: professor in ontwikkeling en cognitie, gespecialiseerd in onderwijs in 
wiskunde, wetenschappen en technologie aan de Graduate School of Education aan 
de University of California, Berkeley. 

 

BELANGRIJKE CONCEPTEN  

INQUIRY BASED LEARNING 

• Het is een vorm van actief leren die begint met het stellen van vragen, problemen of 
scenario's. Probleemgestuurd leren, op onderzoek gebaseerd leren. 

• De leerkracht is een facilitator en geen docent. 

• Een vorm van onderwijs die in contrast staat met traditioneel onderwijs dat in het algemeen 
afhankelijk is van de presentatie van feiten door de leraar en zijn of haar kennis over het 
onderwerp. 

 
Het KI-kader en de WISE-functies bieden een manier om de natuurlijke verbindingen tussen engineering en 
wetenschappelijk onderzoek te benutten.  
 

KNOWLEDGE INTEGRATION (KI)-KADER 

Het KI-kader biedt een op onderzoek gebaseerde ontwerpgids voor het maken van wetenschapseenheden en 
curriculumontwerp. Het kader kan ook helpen bij het verbinden en verduidelijken van wetenschappelijke en 
technische concepten. 
 
Het KI-kader stimuleert leren bij leerlingen omdat het mogelijkheden creëert om ideeën over het klaslokaal, 
dagelijkse ervaringen en culturele verwachtingen te sorteren, te vergelijken, te contrasteren, te bekritiseren, te 
evalueren en te onderscheiden.  
Onderzoek naar KI toont aan dat leerlingen hun begrip kunnen verfijnen door al hun ideeën te overwegen. 
Wanneer leerlingen hun eigen opvattingen integreren met nieuwe ideeën, ontwikkelen ze redeneerprocessen 
die hen gedurende hun hele leven goed van dienst zullen zijn. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Berkeley
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Berkeley
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation
http://telscenter.org/
http://telscenter.org/
http://wise.berkeley.edu/
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Berkeley_Graduate_School_of_Education
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Berkeley
https://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_education
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Het KI-kader sluit goed aan bij het technische ontwerpproces omdat het de leerprocessen die essentieel zijn 

voor het ondersteunen van leerlingen identificeert bij het leggen van verbanden tussen ideeën en het 

ontwikkelen van coherent begrip. Het kader benadrukt verschillende aspecten van het leren van leerlingen die 

vaak over het hoofd worden gezien in de traditionele instructie. 

 

Het KI-kader bestaat uit vier processen: (1) eliciting ideas, (2) adding ideas, (3) distinguishing ideas en (4) 

sorting out ideas. 

1. Eliciting ideas: 
Ideeën 
genereren 

Het realiseren van bestaande ideeën erkent de individuele achtergronden en ervaringen van 
leerlingen. Dit brengt leercontexten tot stand en stelt leerlingen in staat om verbindingen te 
maken van een nieuwe instructie naar hun bestaande ideeën (voorkennis).  

2. Adding ideas:  
Ideeën 
toevoegen 

Het KI-patroon benadrukt het toevoegen van nieuwe ideeën die leerlingen helpen het onderwerp 
te begrijpen en te verbinden met hun bestaande ideeën. Instructie legt traditioneel veel aandacht 
voor het toevoegen van ideeën en concepten door middel van lezingen, tekst, video's en lab-
activiteiten. Het helpt leerlingen om hun begrip in/op verschillende contexten te integreren/toe 
te passen en zet hen aan om te redeneren over toekomstige onderzoeken en observaties. 

3. Distinguishing 
ideas: 
Onderscheiden 
van ideeën 

Het toevoegen van ideeën kan leiden tot geïsoleerde, onvolledige of conflicterende 
ideeënnetwerken. Daarom stelt het KI-kader dat het belangrijk is om de ideeën te onderscheiden 
zodat de leerlingen zien hoe de ideeën zich tot elkaar verhouden. 
Om ideeën te onderscheiden, moeten leerlingen criteria ontwikkelen voor het evalueren van 
ideeën. Deze criteria kunnen ontwikkeld worden door zelfbewuste leerlingen, sociaal worden 
geconstrueerd in de klas of groepen van leerlingen, of worden ontwikkeld door contrasterende 
alternatieven. Leerlingen moeten hun criteria ontwikkelen en vervolgens toepassen.  

4. Sorting out 
ideas: 
Ideeën 
uitzoeken 

Hoogstwaarschijnlijk zullen ze hun criteria en hun ideeën/kennis over het onderwerp dat ze 
bestuderen op basis van deze evaluaties moeten uitzoeken en verfijnen. Leerlingen moeten 
ondersteund worden om na te denken over hun kennis, om discrepanties in hun begrip te vinden 
en om deze situaties te verhelpen.  

 

WEB-BASED INQUIRY SCIENCE ENVIRONMENT (WISE) 

WISE is een gratis open-source digitaal leerplatform dat onderzoek van leerlingen in klaslokalen op de 
middelbare en middelbare school ondersteunt. Het biedt een leeromgeving en een reeks functies om de 
principes van het KI-kader in praktijk te brengen. 
 
Met WISE kunnen docenten communiceren, feedback geven en het werk van leerlingen volgen met behulp van 
tools voor docenten. 
 
WISE beschikt over ontwerpvaardigheden zoals het definiëren van het probleem, het specificeren van 
vereisten, het ontbinden van systemen, het genereren van oplossingen, het creëren van representaties, 
experimenteren en testen. 
 
Zo moedigen de krachtige visualisaties die zijn ingebed in het WISE-curriculum leerlingen aan om aan 
systeemdenken te doen. Ook moedigt WISE aan om communicatievaardigheden te ontwikkelen door met 
elkaar samen te werken via stappen zoals online brainstorms en discussie of door hun WISE-dagboek te delen 
met anderen uit hun klas. 
 

TWEE VOORBEELDEN 

In het artikel worden twee voorbeelden toegelicht om aan te tonen hoe het curriculum in WISE met Knowledge 

Integration is ontworpen om leerlingen te helpen bij het verbinden en leren van wetenschappelijke en 

technische concepten. 

Airbags 
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Het project moedigt leerlingen aan om als ingenieurs te denken door experimenten uit te voeren om te 
onderzoeken hoe het ontwerp van auto's en airbags passagiers veilig op de weg kan houden. 
 
Leerlingen verbinden deze ideeën met fysica en wiskundige concepten door hun begrip van beweging en 
grafieken te integreren met autoveiligheid. Er wordt gebruik gemaakt van dynamische scaffold-visualisaties 
waarmee de leerlingen experimenteren om hen te helpen de relatie tussen eendimensionale beweging en 
kenmerken van positie- en snelheidsgrafieken te verkennen.  
Airbags is ontworpen met behulp van KI-ontwerpprincipes en -patronen. De KI-principes zijn richtlijnen voor 
het bevorderen van coherent begrip in STEM: (1) making content acceccible, (2) making thinking visible, (3) 
helping students learn from others, (4) promoting autonomy and lifelong learning. 
 

Chemical Reactions 

In Chemical Reactions onderzoeken leerlingen hoe energie en chemische reacties verband houden met 
klimaatverandering en gebruiken ze deze chemieconcepten om oplossingen aan te bevelen om de uitstoot van 
kooldioxide op een wereldwijde schaal te verminderen. Ze verkennen het broeikaseffect en 
verbrandingsreacties met behulp van visualisaties en moleculaire simulaties. De leerlingen gebruiken hun 
kennis van chemie om een specifieke oplossing te kiezen om de CO2-uitstoot te verminderen en een 
beleidsnota op te stellen die ze kunnen voorleggen aan hun plaatselijke congreslid. 
 
Het Chemical Reactions-project werd ontworpen, geïmplementeerd en iteratief verfijnd met hetzelfde TELS-
partnermodel als Airbags. Het project gebruikte ook KI-metaprincipes om het ontwerp van het curriculum te 
begeleiden. 
 

WAT IS DE FOCUS BINNEN HAAR ONDERZOEK EN WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 

ONDERZOEKSRESULTATEN? 

 
Om wetenschap en wiskunde relevant te maken voor leerlingen, de STEM-geletterdheid van leerlingen te 
vergroten, het bewustzijn van STEM-professionals te vergroten en de interesse in STEM-carrières te vergroten 
wil men engineering binnen brengen in secundaire klaslokalen. Dit doet men aan de hand van instructie op 
basis van het Knowledge Integration (KI)-kader met behulp van WISE om leerlingen te helpen bij het 
ontwikkelen en integreren van wetenschaps- en engineeringideeën. 

Door leerlingen te betrekken bij relevante, zinvolle en toegankelijke onderzoeksprojecten, kunnen ze denken 

als ingenieurs en technische concepten en ontwerpvaardigheden leren. Airbags en Chemical Reactions 

illustreren dit soort projecten in WISE en laten zien hoe leerlingen wetenschap en techniek leren. 

Onderzoekers ontwikkelden bij deze twee toepassingen een pre-test, posttest en vertraagde 

posttestbeoordelingen en analyseerden de gegevens in overeenstemming met het KI-raamwerk. Reacties van 

leerlingen werden dus gescoord op basis van het aantal normatieve ideeën en het aantal uitgewerkte 

koppelingen tussen die ideeën. De algemene KI-rubric kent een score van 0 toe voor irrelevante of geen 

ideeën, een score van 1 voor niet-normatieve of ongeldige ideeën, een score van 2 voor normatieve ideeën 

zonder verbinding, een score van 3 voor een geldige en uitgebreide link tussen twee normatieve en relevante 

ideeën, en een score van 4 voor complexe koppelingen tussen drie of meer normatieve en relevante ideeën. 

De resultaten van zowel Airbags als Chemical Reactions samen met andere TELS-projecten leveren bewijs dat 

curricula die het KI-patroon gebruiken, alle leerlingen kunnen helpen om wetenschappelijke en technische 

concepten te leren.  Beide projecten werden getest in zeer uiteenlopende omgevingen met een breed scala 

aan leerlingen. Leerlingen leren niet alleen, maar behouden en bevorderen ook hun begrip van zowel 

technische als wetenschappelijke concepten. Dit suggereert dat het KI-patroon een bijzonder krachtige manier 

kan zijn om technische concepten in wetenschapsklaslokalen te introduceren. De resultaten leveren ook bewijs 

dat het KI-beoordelingskader een waardevol en betrouwbaar hulpmiddel is om de koppelingen tussen 

technische en wetenschappelijke ideeën te meten. 
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SUGGESTIES VOOR THEORIE, PRAKTIJK EN/OF BELEID? 

 
Essentieel om ervoor te zorgen dat eenheden hun doelen bereiken is het ontwerpproces. Dat proces, de 
aanpak om problemen te identificeren en op te lossen, moet (1) zeer iteratief zijn, (2) openstaan voor het idee 
dat een probleem vele mogelijke oplossingen kan hebben, (3) een zinvolle context voor het leren van 
wetenschappelijke, wiskundige en technologische concepten en (4) een stimulans zijn voor het denken, 
modelleren en analyseren van systemen. 
 
Om volledig te slagen, zijn deze en andere onderzoeksmaterialen het meest succesvol wanneer ze leerlingen 
betrekken bij het gebruik van het volledige KI-instructiepatroon. Deze omgevingen hebben ook het potentieel 
om leerlingen te begeleiden bij het opwekken, toevoegen, onderscheiden en sorteren van ideeën, maar zijn 
vaak afhankelijk van een getalenteerde leraar om te slagen. 

Het KI-patroon, dat wordt gebruikt om Airbags en Chemical Reactions te ontwerpen, is effectief gebleken als 

leidraad voor het ontwerpproces. Het biedt een uniform kader op basis van onderzoek naar leren en cognitie 

dat leertheorie, curriculumontwerp en beoordeling op elkaar afstemt. Gecombineerd met specifieke 

ontwerpprincipes en de functies van WISE, kan dit proces ontwerpers helpen bij het creëren van effectieve 

precollege-activiteiten met technische ontwerpconcepten en -praktijken. 
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TECHNOLOGIE ONDERSTEUNENDE LEEROMGEVINGEN 

8. TECHNOLOGY-MEDIATED LEARNING THEORY (BOWER) 

OVER DE AUTEUR 

Matt Bower is professor binnen de faculteit Educational Studies aan Macquarie University. Hij heeft meer 

dan 80 peer-reviewed publicaties over de onderwerpen learning design, lerarenopleiding, technologie-

gemedieerd leren en computerconderwijs. Zijn onderzoeksinteresse focust zich op hoe opkomende 

technologieën gebruikt kunnen worden om leerresultaten en -ervaringen te verbeteren. 

ABSTRACT 

Onderzoek naar het gebruik van technologische hulpmiddelen, zoals het gebruik van online-technologieën 

in formele leercontexten, wordt soms bekritiseerd omdat het onvoldoende theoretisch onderbouwd is. In 

dit document worden onderzoeksgebieden en theorieën die voorheen enigszins apart werden behandeld, 

samengebracht ter ondersteuning van de geïntegreerde analyse en het onderzoek van situaties waarin 

technologie het leerproces ondersteunt.  

Eerst worden de belangrijkste onderzoeks- en theoriegebieden met betrekking tot technologiegeoriënteerd 

leren geïntroduceerd, samen met de bijbehorende conceptuele onderbouwing en aannames, in termen van 

voorwaarden. Deze domeinen worden vervolgens in relatie tot elkaar uitgelegd met daarbij de vraag hoe 

ze gebruikt kunnen worden om het leren holistisch te begrijpen in contexten waarin technologie het leren 

bemiddelt. De implicaties van de theoretische concepten worden besproken in termen van de toekomstige 

aanpak van technologie-gemedieerd leeronderzoek, evenals de toepasbaarheid en voorwaarden van de 

theorieën. 

INLEIDING 

Leren met behulp van technologie is complex: verschillende actoren met uiteenlopende assumpties, 

bedoelingen en achtergrondkennis, verschillende technologieën die beschikbaar zijn, met verschillende 

kenmerken… 

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale technologieën zoals wiki’s, sociale media, apps… in 

formele leeromgevingen -> vaak is technologie het middel waarmee interacties tussen deelnemers worden 

bewerkstelligd. 

Er zijn diverse theoretische perspectieven om het gebruik van technologie in het onderwijs te onderzoeken 

(o.a. Activity Theory, Social-Cognitive Theory, Community of Inquiry…), maar veel raamwerken die gebruikt 

worden zijn ofwel ontleend aan andere onderzoeksgebieden, ofwel gericht op specifieke aspecten van het 

gebruik van onderwijstechnologie. Daarom komt er veel kritiek op het onderzoeksveld.  

Technologie-gemedieerd leren wordt hier gebruikt om aan te geven dat technologie het middel is waarmee 

informatie wordt overgebracht en mensen met elkaar worden verbonden. Bv. bij een les die plaatsvindt 

via videoconferencing software mediëren technologieën (zowel de apparatuur als de software) de hele set 

van interacties. 

Technologieën, hun kenmerken en de manier waarop ze gebruikt worden hebben een grote invloed op de 

activiteit en het leren. Daarom is het van belang dat het educatieve gebruik van technologie-gemedieerd 

leren op een uitgebreide, domeinspecifieke manier geanalyseerd wordt. 
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Deze paper wilt een geïntegreerde en holistische theorievorming over situaties waarin technologie het 

leren medieert. Bevindingen en theorieën uit verschillende domeinen worden geïntegreerd. Het onderzoek 

moet dieper ingaan op de relatie tussen doelen, overtuigingen, praktijken, omgevingen en leerdesigns op 

basis van resultaten en ervaringen in technologie-gemedieerde omgevingen.  

In wat volgt worden enkele aannames aangereikt, gebaseerd op belangrijke theorieën. 

DE FUNDAMENTELE VERONDERSTELLING VAN TECHNOLOGIE-GEMEDIEERD LEREN 

Dit onderzoek is gebaseerd op de fundamentele aanname dat technologieën zelf geen bedoelingen 

hebben, maar objecten zijn die gebruikt worden om betekenis over te brengen tussen de deelnemers. Het 

zijn mensen (vaak leerkrachten en leerlingen) die de gepresenteerde inhoud beheersen en delen met 

behulp van technologie. Technologie is een “intermediair”, die betekenis over een netwerk transporteert, 

zonder manipulatie of transformatie. 

Als iemand bijvoorbeeld een sms stuurt, is technologie maar de intermediaire communicatie, ze hoeft zelf 

geen enkele autonome controle uit. Zelfs in situaties waarin het lijkt alsof technologie beslissingen neemt, 

zoals een platform waar studenten in groepen verdeeld worden, is dit gedrag geprogrammeerd door een 

mens. 

Technologieën kunnen invloed hebben op veranderingen in het onderwijs, maar ze zijn met opzet door de 

mens ontworpen om dat te doen. De verantwoordelijkheid voor technologie-gemedieerde keuzes i.v.m. 

leren ligt volledig bij mensen. 

UITGANGSPUNTEN VAN TECHNOLOGIE-GEMEDIEERD LEREN 
 

UITGANGSPUNT 1:  

Digitale technologieën kunnen een intermediaire rol vervullen voor participanten in hun pogingen om 

leerdoelen te bereiken. 

Volgens de Activiteitentheorie creëren subjecten (participanten) objecten, vaak met behulp van 

hulpmiddelen (zoals technologieën) om de gewenste resultaten te bereiken. Dit gebeurt in een context met 

regels en gewoonten. De Activiteitentheorie benadrukt de intermediaire rol van (digitale) technologieën.  

De Activiteitentheorie houdt niet specifiek rekening met de aard van digitale technologieën, van leerlingen 

of onderwijs in de hedendaagse context. Daarom zijn nog enkele aanvullende uitgangspunten nodig.  

UITGANGSPUNT 2:  

In technologische leercontexten beïnvloeden de overtuigingen van de deelnemers, de kennis, praktijken 

en de omgeving elkaar wederzijds.  

De sociaal-cognitieve theorie benadrukt hoe de overtuigingen en kennis van mensen, hun praktijken en de 

omgeving elkaar wederzijds beïnvloeden, zoals mensen elkaar beïnvloeden in een sociale omgeving.  

- De kennis van leerkrachten m.b.t. technologisch leren is verkend met het TPACK model: bv. de 

relatie tussen kennis i.v.m. het gebruik van technologie om inhoud te presenteren en de 

pedagogische aanpak. 

- De digitale geletterdheid van studenten kan een impact hebben op leerprocessen. 

- Het design van de leeromgeving kan een invloed hebben op de leerresultaten. 
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- Omgevingsfactoren zoals het beleid van de overheid, financiële mogelijkheden… kunnen bepaalde 

manieren waarop technologie gebruikt moet worden bepalen of beperken.  

UITGANGSPUNT  3:  

In technologische leercontexten is het de rol van de leerkrachten om de leerresultaten en – ervaringen 

van de leerlingen te helpen optimaliseren door het doelgericht inzetten van leertechnologieën.   

Het Learning-Design onderzoeksveld heeft als doel leerkrachten te helpen bij het creëren en delen van 

goede onderwijsideeën, met bijzondere aandacht voor het gebruik van technologie. Het is van belang in 

het design- en implementatieproces om rekening te houden met de vele individuele verschillen en 

contextuele factoren die het leren kunnen beïnvloeden. Het belang van feedback van studenten, o.a. met 

gegevens uit learning analytics, bij het ontwerpen van de leeromgeving waar technologie meespeelt, is 

toegenomen. 

UITGANGSPUNT  4:  

De bruikbaarheid van technologieën, inclusief de waardering en het gebruik ervan, beïnvloedt het soort 

representatie, interactie, productie en leren dat kan plaatsvinden. 

Er zijn veel pogingen geweest om categorieën te maken volgens de bruikbaarheid van leertechnologieën, 

bv. clusters volgens media, ruimte, tijd, focus… Daaruit bleek dat de eerder statische middelen meer 

receptief leren mogelijk maken, terwijl interactieve middelen productiever leren bevorderen. 

Daarnaast zijn nog een aantal niet-functionele kenmerken, zoals esthetiek, technische prestaties, 

betrouwbaarheid… die het leren kunnen beïnvloeden (bv. verloopt de communicatie via een beveiligde, 

vertrouwelijke omgeving?). Synchroniteit is een ander belangrijk aspect: asynchrone technologieën (bv. 

wiki’s, discussiefora) bieden meer mogelijkheden voor een reflectieve bijdrage dan synchrone 

technologieën zoals webconferencing.  

De mogelijkheden van technologieën en de waardering ervan door de gebruikers kunnen invloed hebben 

op de manier waarop ze gebruikt worden en dus op het leren dat plaatsvindt.  

UITGANGSPUNT 5:  

De manier waarop methodes worden gebruikt en gecombineerd, beïnvloedt de manier waarop betekenis 

wordt verwerkt, geïnterpreteerd, gecreëerd en met elkaar in verband gebracht. 

Als het leren gemedieerd wordt met technologie, vindt alle communicatie plaats als een combinatie van 

een of meerdere methodes (bv. beeld, geluid, tekst, video…). De manier waarop de methodes worden 

gebruikt en gecombineerd is belangrijk omdat het een directe impact heeft op hoe nauwkeurig en efficiënt 

mensen communicatie interpreteren om betekenis te creëren en te internaliseren. Mensen hebben een 

beperkte informatieverwerkingscapaciteit en als bepaalde combinaties van methodes zorgen voor een 

cognitive overload, kunnen ze informatie niet meer voldoende met elkaar in verband brengen om te kunnen 

leren.  
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Uitgangspunt 6:  

De manier waarop technologie wordt gebruikt om interactiepatronen en mogelijkheden tussen 

netwerken van deelnemers te mediëren, beïnvloedt het leren dat plaatsvindt. 

Een van de belangrijkste manieren waarop technologie kan mediëren (ondersteunen) bij leren is door 

middel van leernetwerken. Leernetwerk in een digitale context: verzamelingen van mensen en apparaten 

die met elkaar verbonden zijn via technologieën die zich bezighouden met en ondersteuning bieden bij de 

voltooiing van leertaken.  

Netwerkleren maakt interactiever en productiever leren mogelijk door leerlingen in staat te stellen hun 

ideeën online bij te dragen en te delen (vooral in Computer-Supported Collaborative Learning).  

In Computer-Supported Collaborative Learning speelt de manier waarop technologie wordt gebruikt een 

belangrijke rol bij het vormgeven van de samenwerking, MAAR de effectiviteit van het leren wort ook sterk 

beïnvloed door de manier waarop leraren:  

- Taken ontwerpen 

- Groepsprocessen ondersteunen  

- Scaffolding bieden  

- De gehele leerervaring begeleiden.  

Er is dus een wederzijdse invloedrijke rol van de leraar en de technologiëen bij het mediëren van 

verschillende online leerpatronen, waarbij deze een veralgemening is van de soorten leerprocessen die 

kunnen plaatsvinden en de technologieën die kunnen worden gebruikt. 

UITGANGSPUNT 7:  

De inrichting van de technologieën en de manier waarop ze worden gebruikt, kunnen het aanwezigheids- 

en het gemeenschapsgevoel beïnvloeden. 

Wanneer technologie wordt ingezet als ondersteuner, moet al het aanwezigheids- en 

gemeenschapsgevoel gecreëerd worden door middel van deze technologieën en de manier waarop ze 

gebruikt worden.  

Volgens het Community of Inquiry-model is het aanwezigheidsgevoel van studenten gerelateerd aan hun 

gevoel van verbondenheid met de inhoud, de leraar en hun leeftijdgenoten. Als er geen gevoel van 

vertrouwen is met de bemiddelende technologieën die gebruikt wordt, geen sterk gevoel voor de bijdrage 

van de leerkracht, cognitieve betrokkenheid of sociale connectie, kan dit leiden tot een gevoel van 

"transactionele afstand" (transactional disctance).  

Transactional distance    →    Communities of Practice 

Wanneer technologie goed wordt gebruikt, resulteren in de ontwikkeling van "Communities of Practice", 

waar leerlingen en leerkrachten zich wederzijds engageren, gezamenlijk ondernemen en hun repertoires 

delen binnen en buiten een vak. 
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SCHEMATISCHE REPRESENTATIE VAN DE TECHNOLOGIE-ONDERSTEUNENDE LEERTHEORIE 

 

1. Digitale technologieën kunnen een intermediaire rol vervullen voor participanten in hun pogingen 

om leerdoelen te bereiken (Uitgangspunt 1). 

2. In technologische leercontexten beïnvloeden de overtuigingen van de deelnemers, de kennis, 

praktijken en de omgeving elkaar wederzijds (Uitgangspunt 2). 

3. In technologische leercontexten is het de rol van de leerkrachten om de leerresultaten en – 

ervaringen van de leerlingen te helpen optimaliseren door het doelgericht inzetten van 

leertechnologieën (Uitgangspunt 3).  

4. De identificatie en het effectief gebruik van technologische middelen is van cruciaal belang 

(Uitgangspunt 4). 

5. De manier waarop de methodes worden gebruikt en gecombineerd zal van invloed zijn op de 

informatieverwerking van studenten (Uitgangspunt 5). 

6. Interactie en productie via technologie-gemedieerde netwerken heeft invloed op leerprocessen 

(Uitgangspunt 6). 

7. De manier waarop de bemiddelende technologieën worden gebruikt kan van invloed zijn op het 

gevoel van aanwezigheid en de gemeenschap die in de omgeving wordt ervaren (Uitgangspunt 7). 

DISCUSSIE 

OVERZICHT VAN BOVENSTAAND SCHEMA 

- De technologie wordt, in overeenstemming met de activiteitstheorie, geplaatst als een instrument 

dat door de vakken wordt gebruikt om elementen te creëren en resultaten te bereiken (leren).  

- Technologie is het middel waarmee alle communicatie wordt bemiddeld, zonder directe banden 

tussen de deelnemers.  

- De kennis en de achtergrondkennis van de leraar en de leerling bepalen wat er gecommuniceerd 

wordt volgens de technologie-ondersteunende leertheorie heeft de technologie geen uiteindelijke 

doelbewuste keuzevrijheid. 
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- De bijdragen van de studenten, door middel van hun technologie-gemedieerde interactie en 

productie, spelen een kritische rol in het geven van feedback aan de leraar die de daaropvolgende 

pedagogische acties kan informeren.  

- De omgeving is onlosmakelijk verbonden met de overtuigingen, de kennis en de praktijken van de 

deelnemers, maar wordt geplaatst als een dwingende factor, die de overkoepelende contextuele 

rol van het leerproces, de aanwezigheid en de gemeenschap aangeeft. 

OPMERKINGEN OVER HET SCHEMA 

Het is een radicale abstractie die een groot deel van de complexiteit rond het technologie-gemedieerd 

leren vermindert. Een groot deel van de details van de verschillende theorieën en onderzoeken zijn 

weggelaten uit het diagram om de interpretatie te ondersteunen, dus het is van cruciaal belang dat de 

onderliggende theorieën worden begrepen!  

- Er kan veel meer dan één leerling en leraar zijn  

- Leerlingen kunnen in klassen waar ze de taken uitvoeren echter: 

o Meer utonomie krijgen om ontwerper te zijn  

o Meer verantwoordelijkheden opnemen die meer typisch voor de leraren zouden zijn 

waarbij ze de betekenis van het communiceren tussen deelnemers begrijpen en 

gebruiken.  

- Technologieën zijn vaak geen enkele enititeit, maar een reeks van technologieën die in combinatie 

met elkaar worden gebruikt in een netwerk, elk met hun eigen geld, om te bemiddelen bij het 

leren.  

Aanvullend kan ook de informatie die geïnterpreteerd wordt technologische contexten volgende effecten 

hebben:  

- een cognitieve impact 

- affectieve impact 

- gedragsmatige impact  

- een gevoelsimpact 

Bovenstaande diagram kan worden toegepast op elke duur van een leren (van onmiddellijke 

leeractiviteiten tot uitgebreide studieprogramma's), hoewel verschillende factoren meer of minder invloed 

kunnen hebben op deze verschillende schaalniveaus.  

De mate waarin de technologie-gemedieerde leertheorie betrekking heeft op blended-leercontexten is 

uiteraard een belangrijke vraag om te overwegen in de huidige omgeving van steeds flexibeler en 

gedistribueerder leren. Het samenspel tussen zowel face-to-face contact en technologie-gemedieerde 

leerervaringen,  maakt de analyse van het onderwijs nog ingewikkelder waar technologie wordt gebruikt.  

Enkele aspecten zijn van toepassing in informele en alomtegenwoordige leercontexten, hoewel…  

- Technologie heeft bijvoorbeeld nog steeds een bemiddelende rol bij informeel leren (uitgangspunt 

1), waarbij het mogelijk is dat de middelen waarvan mensen leren niet door leerkrachten zijn 

bedoeld (in tegenstelling tot uitgangspunt 3).  

→ Onderzoekers en leraren worden aangemoedigd om na te denken over de 

toepasbaarheid van het kader in semi-formele en informele leercontexten. 



66 
 

Is de technologie-gemedieerde leertheorie van toepassing op situaties waarin de technologie zelf de focus 

is van de studie in een face-to-face klaslokaal, bijvoorbeeld wanneer een kind of volwassene leert een robot 

te programmeren?  

Technologie ondersteunt/medieert het leren en wordt het bewust gebruikt door leraren om de 

resultaten van de leerlingen te bereiken. Technologie wordt hier echter minder direct gebruikt als 

middel om boodschappen over te brengen en mensen te verbinden, zodat de theorie minder 

bemiddelend is… Hoewel dergelijk leren niet in een andere sociale context kan plaatsvinden, is de 

digitale inhoud samengesteld door leraren en bemiddeld met behulp van technologie, dus technologie-

ondersteunde leertheorie kan nuttig zijn om de effecten te onderzoeken en uit te leggen. 

FUNDAMENTELE AANNAME: KAN ALLEEN DE MENS KUNSTMATIGE BEDOELINGEN HEBBEN? 

Technologie is een middel waarmee intenties van de menselijke deelnemers worden gemedieerd, in plaats 

van dat het enige intenties in en van zichzelf bezit. De bewering dat de mens kunstmatige bedoelingen 

heeft, en dat technologieën dat niet hebben, heeft filosofische wortels die teruggaan tot Searle (1980) die 

beweert dat artificiële intelligentie (AI) geen intentionaliteit heeft tenzij het geprogrammeerd is met 

causale krachten die in feite lijken op die van de menselijke geest.  

In een tijdperk van snel voortschrijdende AI kan deze veronderstelling en de grenzen van de toepasbaarheid 

ervan in twijfel worden getrokken. Als een online leersysteem bijvoorbeeld studentenopdrachten markeert 

en hen feedback geeft, of beslissingen neemt over leerling-leertrajecten, zonder enige extra menselijke 

inbreng, is technologie dan nog steeds een bemiddelaar van het leren of is het een bedoelde actor 

geworden?  

Aan de ene kant heeft een mens of mensen op een bepaald moment het systeem geprogrammeerd om 

intelligente feedback te geven en intelligente pedagogische beslissingen te nemen, dus in feite voert de 

technologie nog steeds de wil van de mens uit, zij het op een minder deterministische manier. Aan de 

andere kant, naarmate AI-technologie autonomer wordt en de relatie tussen de onderliggende intenties 

van de menselijke programmeur en de handelingen van de technologie minder direct wordt, kan worden 

gesteld dat de technologie niet langer een bemiddelaar is, maar onafhankelijke opzettelijke handelingen 

uitvoert. In dergelijke gevallen kunnen onderzoekers en leraren ervoor kiezen om die aspecten van de 

technologie die voor bemiddeling worden gebruikt te scheiden van de componenten die als doelbewuste 

actoren worden behandeld. Hierover zal in de toekomst veel gedebatteerd worden.  

Deze theorie biedt een kader voor analyse door relevante invloeden en relaties te identificeren. 

Voortdurend en toekomstig onderzoek is nodig om beter te begrijpen hoe het gebruik van technologie de 

leerresultaten en -ervaringen beïnvloedt. Het bekijken van technologie-gemedieerd leren vanuit de 

hierboven gepresenteerde geïntegreerde theoretische positie heeft echter een aantal directe implicaties 

voor het onderzoek naar onderwijstechnologie. Om het leren in situaties waarin technologie bemiddelt, 

beter te begrijpen, moeten we ons richten op: 

1. Het diepgaand begrijpen van de verschillende onderliggende doelen van leraren en studenten 

wanneer zij technologie gebruiken om te bemiddelen bij het leren.  

2. Begrijpen hoe technologische overtuigingen, kennis, praktijken en de omgeving (met inbegrip van 

de sociopolitieke omgeving) elkaar wederzijds beïnvloeden met betrekking tot het gebruik van 

onderwijstechnologie. 

3. Verder begrijpen hoe leerkrachten omgaan met het ontwerp van het leerproces en wat de invloed 

is op hun beslissingen. 
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4. Inzicht in de wijze waarop de betaalbaarheid van verschillende technologieën (zowel functionele 

als niet-functionele) samen met de erkenning ervan door opvoeders en leerlingen, van invloed is 

op het leren. 

5. Begrijpen hoe het gebruik en de combinatie van modaliteiten het leren beïnvloeden, op cognitief 

maar ook op affectief, connotatief en kinesthetisch niveau. 

6. Inzicht in de wijze waarop verschillende interacties tussen netwerken van deelnemers die door 

middel van technologie worden bemiddeld, het leren beïnvloeden. 

7. Een beter begrip van de manier waarop de aanwezigheid en de gemeenschap kunnen worden 

verbeterd in technologische leercontexten, en van de impact die dit heeft op de studenten. 

Een geïntegreerde kijk op technologie-gemedieerd leren impliceert dat elk van deze gebieden moet 

worden onderzocht met aandacht voor de andere gebieden, in plaats van in afzondering.  

AFSLUITENDE OPMERKINGEN 

Een geïntegreerde en holistische theoretische leidraad wordt hier geboden met duidelijke aannames die 

specifiek ontworpen is om te helpen bij het analyseren en begrijpen van situaties waarin technologie 

bemiddelt bij het leren.  

- Onderzoek op gebied van leertechnologie is ondergewaardeerd en gefragmenteerd, omdat het 

veronderstellingen niet voldoende verduidelijkt heeft, en omdat het vaak te veel vertrouwt op 

"pre-digitale" theorieën over leren.  

- Leertechnologie is bekritiseerd als het primair toepassen van theorie als onderdeel van praktisch 

georiënteerd ontwerpend onderzoek, maar zelden "terugkoppelen" naar theorie, bijvoorbeeld 

door "het integreren van werk uit verschillende disciplines op een doordachte manier".  

Deze holistische theorievorming over de manier waarop technologie het leren bemiddelt, kan 

onderzoekers en leraren ertoe aanzetten om een meer omvattende en geïntegreerde visie te hanteren 

bij hun inspanningen en hun veronderstellingen onder druk zetten. Daarmee wordt een kritische 

benadering van het gebruik van onderwijstechnologie en van onderzoek aangemoedigd, wat uiteindelijk als 

een voordeel voor het vakgebied wordt beschouwd. 

Sociopolitieke context van technologie zorgt voor de heterogeniteit van individuele overtuigingen en 

praktijken op te merke en wil men ook bewust een kritische in plaats van een afschrikwekkende benadering 

van het onderwijsonderzoek stimuleren. Het laat de mogelijkheid open dat het gebruik van technologie 

sommige leerlingen op een bepaalde manier kan beïnvloeden, andere leerlingen op een heel andere 

manier, en weer andere leerlingen helemaal niet.  

Het belangrijke punt in kritische benaderingen van onderzoek naar onderwijstechnologie (en een die 

inherent is aan de bovenstaande theorieën) is dat technologie wordt gezien in een sociale context, en dus 

wordt beïnvloed door de deelnemers en de omgeving, in plaats van dat technologie automatisch geacht 

wordt vaste effecten te hebben. Technologieën zijn niet neutraal, maar veeleer geselecteerd, ontworpen 

en gemaakt moeten worden, waardoor het technologie-ondersteunde leerontwerp gepositioneerd wordt 

als een plaats van betwisting.  
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BEPERKINGEN  

Er wordt slechts kort ingegaan op specifieke gebieden van onderzoek en theorie, omdat het niet mogelijk 

is om alle theorieën te omvatten. Het doel van dit artikel is om een verhaal te bieden dat een algemene 

oriëntatie biedt op en een essentiële integratie van deze theorieën, aangezien ze betrekking hebben op 

situaties waarin technologie het leren bemiddelt. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de hier 

gepresenteerde geïntegreerde theorievorming slechts één van de vele mogelijke interpretaties is. Andere 

conceptualisaties, vorderingen en lopende discussies zijn zeer waardevol, om de nauwkeurigheid, 

relevantie en toepasbaarheid van de theorie binnen het veld te bevorderen. 

Het gebied van het technologisch leren is gebaseerd op het idee van het "verbeteren" van het leren, wat 

inderdaad een nobel streven is. Maar het impliceert geen intrinsieke focus op het begrijpen van wat er 

gebeurt als technologie wordt gebruikt in het onderwijs. Vanuit een onderzoeksperspectief impliceert het 

ook dat het gebruik van technologie het leren zal bevorderen, wat geenszins het geval is, en dus een 

inherente bias vormt. Het is de bedoeling dat de theoretische referenties in dit document onderzoekers en 

docenten in staat stellen om zich beter te richten op, conceptualiseren en analyseren van technologie-

gemedieerd leren vanuit een meer holistisch en geïntegreerd perspectief. 
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9. TEACHERS AS DRIVERS OF THEIR PROFESSIONAL LEAR NING THROUGH DESIGN TEAMS, 

COMMUNITIES, AND NETWORKS (PRESRIDGE, MAIN)  

INLEIDING 

Leerkrachten nemen een belangrijke positie in wanneer het gaat over het implementeren en doorvoeren van 

onderwijshervormingen, onderwijsinnovaties en curriculumveranderingen. Leerkrachten geven aan dat ze 

nood hebben aan effectieve professionele ontwikkeling die hen in staat stelt om nieuwe visies, 

onderwijspraktijken en flexibele leeromgevingen te creëren die door technologie worden verbeterd. Hierdoor 

ontstonden er allerlei initiatieven, benaderingen om leerkrachten te ondersteunen (vb. professionele 

opleidingen aanbieden omtrent specifieke technologie, school brede aanpak voor integratie van specifieke 

technologie,..). Deze benaderingen blijken niet voldoende te zijn. Dit omdat ze niet inspelen op de zeer 

uiteenlopende en individuele behoeften van alle leerkrachten binnen een school. Daarnaast zijn leerkrachten 

steeds op zoek naar eigen leermogelijkheden. Dit doen ze door gerichte workshops te volgen, deel te nemen 

aan MOOCS, hun leerkrachtennetwerk uitbreiden en/of luisteren naar podcasts om hun kennis en 

vaardigheden op het vlak van ICT-integratie uit te bereiden. Door het ontstaan en de uitbreiding van het 

internet zijn leerkrachten nu in staat om hun professionele leerrepertoire uit te bereiden via sociale netwerken. 

Deze tekst focust zich op de verschillende aspecten van professionele ontwikkeling en professioneel leren om 

ICT-integratie in hun klaslokaal te bevorderen.  

Bij professionele ontwikkeling gaat het voornamelijk om een verandering in de toe-eigening van ICT in de klas. 

Het gaat niet over de toegang tot een nieuw instrument, of de competentie om met een nieuw instrument aan 

de slag te gaan. Het gaat dus om een verandering. Dit wordt beschouwd als een hervorming van zowel de 

mentaliteit en de (filosofische) instelling. Professioneel leren gaat dus niet over de replicatie van bestaande 

praktijken of de assimilatie van ICT. Het gaat dus niet over het ‘technologiseren’ van ons traditioneel onderwijs. 

Volgens Bigum (2002) betekent dit het ‘domesticeren‘ van de computer in de klas. ICT wordt hier dan gezien als 

een aanvulling op bestaande praktijken.  

BASISBEGRIPPEN OVER PROFESSIONELE ONTWIKKELING EN PROFESSIONEEL LEREN 

Wat is nu het verschil tussen professionele ontwikkeling en professioneel leren? 

Professionele ontwikkeling wordt gedefinieerd als activiteiten die de vaardigheden, kennis, expertise en andere 

individuele kenmerken van leerkrachten ontwikkelen. Deze definitie gaat er van uit dat leerkrachten directe 

instructie nodig hebben over hoe ze hun vaardigheden kunnen verbeteren en nieuwe strategieën kunnen 

beheersen. Een vaak gegeven kritiek hierop is dat de professionele ontwikkeling ‘gedaan’ wordt voor 

leerkrachten.  

Dit is niet het geval bij professioneel leren. Dit is meer zelfsturend op basis van professionele behoeften en/of 

interesses. Het wordt omschreven als leren dat niet formeel gepland is. Of leren dat geen onderdeel is van het 

strategisch beleid van de school. Professioneel leren wordt beschouwd als een onderdeel van het spontane 

studiewerk dat leerkrachten dagelijks in hun klaspraktijk doen. Professioneel leren wordt beschouwd als een 

verandering in het vermogen van een leraar om om te gaan met verschuivingen in professionele kennis, 

houdingen, geloofsovertuigingen en/of mentaliteit. Dit zijn complexe barrières in de integratie van ICT.  

 

Hierdoor oriënteert professioneel leren zich op een doelgericht leermodel. In wezen is professioneel leren een 

'groei in de praktijk' -model dat waarde hecht aan actieve betrokkenheid, de stem van de leraar, creatie en 

samenwerking, onderzoek en reflectie. Deze manier van leren kan tot stand komen via professionele 

leergemeenschappen binnen en buiten scholen, via persoonlijke netwerken van leerkrachten, of via 
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georganiseerde speciale belangengroepen die bestaan in lokale schoolgemeenschappen of online (Zie 

hoofdstuk ‘benaderingen van professioneel leren’).  

Raphael (2014) maakt nog een nuance in het verschil tussen professioneel leren en professionele ontwikkeling 

(doelgerichte activiteit vs inhoudelijke dekking). Binnen professionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van 

een activiteitenprogramma waarbij van verwacht dat leerkrachten nieuwe kennis opdoen en deze overbrengen 

naar hun klaspraktijk (volgens Raphael is dit inhoudelijke dekking). Bij professioneel leren worden leerkrachten 

zich bewust van hun pedagogische veranderingen. Hierbij gaat het dan ook om een doelgerichte activiteit.  

Wat betekent dit nu voor de integratie van ICT in de klaspraktijk? Wat is nu de beste aanpak? Binnen de tekst is 

men van mening dat de leerkracht steeds de drijvende kracht moet zijn, de leerkracht moet zelf het centrum 

vormen van de professionele ervaring (niet de inhoud). Daarnaast is de metacognitieve evolutie en 

mentaliteitsverandering belangrijker dan de evolutie in ICT-vaardigheden of kennis. Leerkrachten mogen ook 

geen passieve ontvangers van kennis zijn. Hierdoor gaat professioneel leren vooraf aan professionele 

ontwikkeling.  

BENADERINGEN VAN PROFESSIONEEL LEREN 

Binnen de literatuur worden er heel wat termen gebruikt om een sociale structuur te beschrijven die door 

leerkrachten gebruikt wordt om samen te werken in het verbeteren van hun praktijk (vb. 

praktijkgemeenschappen, onderwijsgemeenschappen, lerarenteams,..). Praktijkgemeenschappen kunnen 

gedefinieerd worden als een zelfgekozen, doelgerichte sociale structuur waarin leerkrachten regelmatig 

samenkomen om samen te werken/om tot verbetering te komen. Het onderliggend idee is dat het leren van 

een individu het resultaat is van zijn deelname aan sociale interacties. 

Professionele leergemeenschappen hebben volgens Dufour (2014) twee doelen: 

1. Het verbeteren van de vaardigheden en kennis van leerkrachten door middel van sociale 

interactie en professionele dialoog. 

2. Het verbeteren van de leerresultaten van studenten. 

Opdat professioneel leren effectief zou zijn, moet het relevant, collaboratief en op de toekomst gericht zijn, en 

moeten leerkrachten aangemoedigd worden om hun praktijk te herzien, in vraag te stellen en voortdurend te 

verbeteren. 

Deze samenwerking kan zowel face-to-face als online georganiseerd worden.  

LERARENTEAMS  

Lerarenteams zijn op scholen over de hele wereld geïntroduceerd als onderdeel van initiatieven voor 

schoolverbetering en hervormingsinspanningen. De grootte, configuratie en manier waarop de teams werken, 

lopen sterk uiteen. Elk team is uniek en moet rekening houden met verschillen tussen teamleden (dwz niveaus 

en soorten deskundigheid, persoonlijkheden), studenten (dwz leeftijd, jaar, klasconfiguraties), fysieke indeling 

van klaslokalen en de schoolprogramma waaronder het team zal opereren (dwz interdisciplinair team of 

interdisciplinair curriculum, basisschool, middelbare school of hoge school). Deze verschillen zorgen ervoor dat 

lerarenteams en hun praktijken er heel anders uitzien over de jaren heen, binnen het jaar en van setting tot 

setting over scholen heen. Er zijn echter ook verschillende overeenkomsten die kunnen worden 

geïdentificeerd. De sleutel tot effectieve samenwerking is het begrijpen van de kenmerken en taken die horen 

bij elke fase van de ontwikkeling van het team. 
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Groepsontwikkelingscyclus van lerarenteams (Tuckman, 1965): 

Er zijn een aantal belangrijke taken die in elke fase van de levenscyclus van de teams moeten worden 

uitgevoerd, wil het team positief vooruitgaan. 

1. Vormen: vaststellen van de procedures die het team zullen besturen, zoals de doelen, de 

rollen van individuele leden, overeengekomen regels en het stellen van gemeenschappelijke 

verwachtingen die het team zullen leiden. Enkele van de meest voorkomende redenen 

waarom teams falen zijn desorganisatie, onduidelijke of tegenstrijdige doelen en 

verwachtingen, concurrerende verplichtingen, gebrek aan motivatie en conflict. 

2. Bestormen: deze fase is een essentieel onderdeel van de levenscyclus van het team, waar 

teamleden ideeën beginnen te ontdekken en de doelen en verwachtingen van het team 

opnieuw beoordelen. Het team moet een plan ontwikkelen over hoe het zijn doelen zal 

kunnen bereiken, wat vaak het opnieuw vaststellen van teamregels en verwachtingen 

vereist. Het is in dit stadium ook van belang dat teamleden effectieve 

conflictbeheersingsstrategieën invoeren die ervoor zorgen dat ze in staat zijn om conflicten 

op een positieve manier te beheren en vertrouwen binnen het team op te bouwen. 

3. Normeren: focus is verschoven van het individu naar het verenigen als een team en de klus 

te klaren. Teamleden beginnen een gevoel van verbondenheid en een grotere betrokkenheid 

bij het team te voelen naarmate het vertrouwen groeit en vooruitgang wordt geboekt. 

4. Presteren: wordt bereikt wanneer het team samenhangend werkt en er een balans is tussen 

het behalen van de teamdoelen en het onderhouden en opbouwen van relaties tussen 

teamleden. 

Naarmate een team vordert door de cyclus, moeten teamleden drie verschillende processen tegelijkertijd 

beheren, namelijk taakprocessen (de taak die moet worden uitgevoerd), teamprocessen (hoe het team 

functioneert) en relatieprocessen (hoe teamleden met elkaar overweg kunnen). 

Het professionele leren dat plaatsvindt door in teams te werken, ondersteunt de ontwikkeling van iemands 

gevoel van effectiviteit en vergroot de betrokkenheid bij het team. Deze positieve cyclus creëert een duurzaam 

patroon van zelf- en teamverbetering door het stimuleren van verschuivingen in de praktijk.  

Lerarenteams of curriculumontwerpteams kunnen leraren ook online betrekken bij het ontwerpen van teams 

die ICT effectief gebruiken. Deze kunnen een onderdeel zijn van gestructureerde professionele ontwikkeling of 

informele, op interesses gebaseerde professionele leeractiviteiten, bijvoorbeeld Teach Meets on Coding. 

Tijdens deze bijeenkomsten delen docenten goede praktijken over genomineerde onderwerpen en docenten 

die geïnteresseerd zijn, wonen deze bij. Deze persoonlijke ontmoetingen kunnen worden georganiseerd via een 

online community waar gesprekken voor en na kunnen plaatsvinden, op een manier die de professionele 

netwerken van leraren en hun pedagogisch begrip van ICT vergroot. 

Leraren als actieve deelnemers aan het ontwerpproces van het curriculum stimuleren hun professionele 

leerproces en worden gepositioneerd als de expert binnen onderwijshervormingen. 

COMMUNITIES OF PRACTICE 

=En groep mensen die bewust regelmatig met elkaar communiceren rond een gemeenschappelijke zorg of een 

passie en samenwerken om te leren hoe ze het beter kunnen doen, dat wil zeggen hoe ze hun praktijk kunnen 

verbeteren 

De bedoeling achter het concept is dat het leren is ingebed in een gedeelde praktijk in plaats van alleen een 

gedeelde leerervaring. Dus in het geval van een CoP in een educatieve omgeving, kan het worden gezien als 

een vorm van doorlopend professioneel leren, waarbij het leerproces zijn leden op een positief traject zet om 
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de praktijk te verbeteren. Zo werkt een groep docenten in een CoP samen om zowel hun eigen prestaties als 

die van hun collega's in hun dagelijkse praktijk te verbeteren. Op deze manier werken erkent de waarde van 

leraren als professionals en helpt de gevestigde pedagogie verder te ontwikkelen en een visie om de praktijk te 

verbeteren. Als zodanig tracht een CoP het leren te lokaliseren in het proces van co-participatie (het opbouwen 

van sociaal kapitaal) en niet alleen bij individuen. 

CoP of professionele leergemeenschappen worden al meer dan een decennium gepromoot als een effectieve 

vorm van professioneel leren. Nu hebben de internet- en mobiele communicatietechnologieën de constructie 

van CoP's uitgebreid en veranderd, evenals de manier waarop ze werken binnen een schoolcontext of 

daarbuiten. Met meer mogelijkheden en meer flexibiliteit van tijd en ruimte breiden CoP's zich uit om niet 

alleen leraren binnen een school op te nemen, maar ook gebruik te maken van externe expertise en hybride 

CoP's te ontwikkelen die een combinatie van persoonlijke en online interacties gebruiken. 

SOCIAAL NETWERKEN 

Het professionele leerlandschap van docenten is enorm veranderd met webgebaseerde technologieën die de 

mogelijkheid bieden voor on-demand, 24/7 leren, binnen handbereik van de leraar. Op die manier hebben 

leraren een stap gezet om zelf hun professionele leermogelijkheden online te ondernemen. Sociale netwerken 

vormen de meest gebruikelijke plaatsen om te communiceren en bij te dragen aan een actueel wereldwijd 

‘topic’. Bovendien gebruiken professionele gemeenschappen online omgevingen die de mogelijkheid hebben 

om leraren te groeperen, een ruimte te bieden om een persoonlijk profiel op te bouwen, te discussiëren en een 

opslagplaats te maken van bronnen die ook plaatsen zijn waar leraren netwerken. 

De overstap van schoolgebaseerde training naar online lessen naar zelfgenererend on-demand leren verschuift 

de benadering van professionele ontwikkeling met inhoudslevering naar professioneel leren door de primaire 

praktijk van het beoefenen van het genereren van inhoud door docenten, zodat docenten zelf de inhoud 

genereren door samenwerking en onafhankelijk onderzoek. Leerkrachten gebruiken hun klaslokalen gewoon 

als onderzoekssites van waaruit ze problemen, ideeën, vragen die zich voordoen verkennen en deze via sociale 

netwerken online delen. In deze netwerken bespreken leraren ideeën, doen suggesties en werken samen. Als 

zodanig is op onderzoek gebaseerd professioneel leren gebaseerd op het bewust onderzoeken en reflecteren 

van hun eigen praktijk door leraren in het licht van de praktijken van andere leraren, bijbehorende theorieën, 

kennis en de grotere educatieve, sociale en politieke contexten. Online sociale netwerken kunnen zowel de 

ruimte / plaats als hulpmiddelen bieden om actief te communiceren, na te denken over en samen te werken 

met andere gelijkgestemde leraren als onderdeel van gefaciliteerde professionele ontwikkelingsprogramma's, 

zoals hierboven vermeld in de online CoP die is gemaakt binnen een specifiek online softwareplatform. 

Onderzoek op dit gebied is momenteel beperkt, maar het is een gebied dat volop kansen biedt, aangezien 

leraren momenteel zelf onderzoeken hoe ze sociale netwerken kunnen gebruiken voor hun eigen professionele 

leren. Wat wel duidelijk is, is dat professionele ontwikkeling in dit soort door sociale media ondersteunde 

ruimtes de filosofische benadering vereist die eerder werd beschreven als professioneel leren. Daarom moet 

professionele ontwikkeling via sociale media zo worden ontworpen dat activiteiten door leraren zelfgestuurd 

zijn op basis van geïnternaliseerde doelen om hun behoeften en interesses te vervullen als onderdeel van en in 

overeenstemming met de grotere groepering of gemeenschap. 

CONCLUSIE  

Het is bekend dat technologie-integratie in K-12-klaslokalen meestal overdreven op de leraar gericht is en de 

neiging heeft om traditionele pedagogieën te kopiëren die het leren van studenten aanvullen. Deze klassikale 

praktijken zijn historisch gerepliceerd in modellen voor professionele ontwikkeling van leraren die training 

geven over ICT eerder dan pedagogische hervormingen. In de richting van het gebruik van ICT om de 

betrokkenheid van studenten bij het denken van hogere orde te ondersteunen, betekent dat we moeten 
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evolueren naar modellen voor professionele ontwikkeling van leraren die pleiten voor kritische 

denkparadigma's. Of het nu gaat om professionele ontwikkeling of professioneel leren waarbij docenten in 

teams werken, via CoP's, gemengd of alleen face-to-face of door het gebruik van sociale media, betere 

professionele resultaten worden mogelijk gemaakt wanneer docenten samenwerken. 

Tot slot leven we in een steeds veranderende wereld. Deze wereld wordt kleiner met de komst van 

technologieën. Leraren gebruiken ICT zowel als instructiemateriaal als om studenten te ondersteunen om ze als 

leermiddel te gebruiken. Leraren over de hele wereld kunnen delen, samenwerken, uitdagen en nieuwe kennis 

en inzichten creëren die van invloed zijn op wat ze met hun leerlingen in de klas doen. Er moeten 

fundamentele verschuivingen worden aangebracht met betrekking tot leraren als pedagogische experts die 

hun professionele leren beïnvloeden als actieve leden van een grotere professionele cultuur die zorgt voor de 

voortdurende vernieuwing van zelfverstaan en een vereiste voor bijdrage aan de kennispool die voortuitgaat. 

Leraren zijn de veroorzakers van onderwijshervormingen, aangezien het "onderwijs" is dat zij samenstellen dat 

het krachtigst is. 
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10. THE SUBSTITUTION AUGMENTATION MODIFICATION REDEFINITIO N (SAMR) MODEL: A 

CRITICAL REVIEW AND SUGGESTIONS FOR ITS USE  (HAMILTON,  ROSENBERG) 

ABSTRACT 

SAMR model is een taxonomie met vier levels om technologie te selecteren, te gebruiken en te evalueren in 

het (K-12) onderwijs. Hieronder een kritische review van het SAMR model. 

INLEIDING  

Onderwijzen met technologie is een lastige taak door zijn steeds veranderende karakter, is niet altijd 

voorspelbaar en kan vele vormen aannemen, zoals e-reading, gaming, multimedia, maar ook communicatie. 

Door de ondoorzichtigheid van het design en de presentatie van digitale technologieën wordt de werking ervan 

niet altijd begrepen. Technologie in onderwijskundige settings wordt ook belemmerd door de complexiteit van 

de context van leraren, hun pedagogische keuzes, beliefs en motivaties.  

Nochtans zijn er heel wat standaarden, frameworks, modellen en theorieën die kan worden gebruikt om 

onderzoek en praktijk te informeren over de integratie van technologie in lesgeven en leren. Bijvoorbeeld: 

• The International Society for Technology in Education (ISTE) hebben standaarden ontwikkeld 

om studenten, onderwijzers en leiders te ondersteunen met duidelijke richtlijnen voor 

vaardigheden, kennis en benaderingen nodig in deze digitale tijdperk.  

• Community of Inquiry framework: computergemedieerd lesgeven en leren bestaat uit: social, 

cognitive & teaching. 

• TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge framework): een framework van het 

werk van leraren door het begrijpen en toepassen van drie soorten kennis m.b.t. technologie, 

pedagogie en inhoud; toepassingen van het TPACK-model helpen leraren ook om de 

kruispunten van deze aspecten van lerarenkennis te identificeren en te begrijpen als een 

middel om effectief les te geven met technologie.  

• …  

Deze standaarden, frameworks, modellen en theorieën bieden manieren om het begrip en gebruik van 

technologie door docenten bij het lesgeven te informeren en te begeleiden.  

Het SAMR-model van Puentedura is een recente toevoeging aan het leren van k-12 leraren en professionele 

ontwikkeling met betrekking tot onderwijstechnologie. 
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HET SAMR MODEL 

 

SAMR model is een benadering vanuit vier levels om technologie te selecteren, te gebruiken en te evalueren in 

het (K-12) onderwijs. Het is bedoeld als hulpmiddel waarmee men het gebruik van klaslokaaltechnologie door 

K-12-leraren kan beschrijven en categoriseren. Het model moedigt leraren aan om naar boven te klimmen van 

lage naar hoge levels van lesgeven met technologie, wat leidt tot hogere niveaus van lesgeven en leren.  

1. Substitution level 

Digitale technologie vervangt analoge technologie, maar de vervanging is geen functionele verandering. 

Bv. In een wiskundeklas een set hard copy testreviewvragen veranderen door digitale versies.  

2. Augmentation level 

Technologie wordt uitgewisseld en de functie van de taak of tool verandert positief. Bv. In plaats van 

prentenboeken in het eerste leerjaar met begeleide read-aloud lessen door de leraar, gebruiken leerlingen 

draagbare apparaten om tegelijkertijd individuele digitale verhalen te lezen en te beluisteren.  

3. Modification level 

Integratie van technologie vereist een herontwerp van de taak. Bv. In een les wetenschappen over licht: 

het tonen van een diagram van licht naar een interactieve computersimulatie van licht met variabelen die 

leerlingen kunnen veranderen 

4. Redefinition level  

Wanneer technologie wordt gebruikt om nieuwe taken te creëren. Bv. in plaats van een overtuigend essay 

te schrijven op basis van sociale studies, leerlingen creëren en presenteren hun argumenten d.m.v. 

individueel gemaakte en bewerkte video's.  

ANALYSE VAN HET SAMR MODEL: DRIE UITDAGINGEN  

Er bestaat nog geen theoretische uitleg van het SAMR model in de peer-reviewed literatuur. Er zijn maar enkele 

verbanden met theorie en voorafgaand onderzoek. Alsook is er maar beperkt kwalitatief en kwantitatief bewijs 

om de differentiatie van de SAMR levels te ondersteunen. Hierdoor wordt het SAMR model door leraren en 

anderen op verschillende manieren geïnterpreteerd en visueel weergegeven. Bv. Verschillende types koffie: 
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black (substitution); latte (augmentation; caramel macchiatie (modification); pumpkin spice (redefinition). 

Verschillende representaties kan leiden tot misverstanden en verwarring van het SAMR model.  

A) ABSENCE OF CONTEXT 

Context is belangrijk in onderzoek en praktijk met betrekking tot onderwijs en onderwijstechnologie. In het 

SAMR-model is er echter geen plek voor context. Belangrijke contextuele componenten zoals technologie-

infrastructuur, bronnen, community-buy-in en community-support, individuele en collectieve 

studentenbehoeften en kennis van leerkrachten en ondersteuning voor het gebruik van technologie worden 

niet erkend in het model. De context waarin leraren zaken onderwijzen is een belangrijke factor om in 

overweging te nemen voor elk model dat verband houdt met lesgeven en leren. Context is een centraal 

uitgangspunt van zowel onderzoek als praktijk en is belangrijk voor het begrijpen en verklaren van motivatie en 

ontwikkeling. Context is een nuttige constructie voor het bestuderen van de veelzijdige en complexe aard van 

educatieve instellingen. Omdat het SAMR-model het concept context niet erkent vormen pogingen om het 

SAMR-model te verbinden met onderzoek en onderwijspraktijk een uitdaging.  

B) RIGID STRUCTURE 

Het SAMR-model is gestructureerd als een taxonomie die de integratie van technologie categoriseert in één 

van de vier categorieën. Op deze manier wordt de complexiteit van het lesgeven met technologie genegeerd. 

Dergelijke taxonomieën (zoals het SAMR-model) zijn deterministisch en linear en staan vaak in direct contrast 

met de dynamische processen die ze trachten te vertegenwoordigen.   

C) PRODUCT OVER PROCESS 

Het educatieve ontwerpproces begint en eindigt met leerdoelen en leerresultaten. Het SAMR-model heeft als 

doel het product (de leeruitkomst) te veranderen in plaats van de leerprocessen. Een meer moderne definitie 

van instructietechnologie erkent dat het gebruik van technologie voor instructiedoeleinden een systematisch 

ontwerpproces bevat. We moeten onderwijs zien als een proces in plaats van een productie van simplistische, 

onafhankelijke en op zichzelf staande producten. Bij het integreren van technologie in het onderwijs moet het 

doel van deze integratie liggen op het verrijken en het ondersteunen van het leren van de studenten in plaats 

van op het gebruik van deze technologie. 

DISCUSSIE 

Ondanks de toenemende populariteit zijn er uitdagingen voor het SAMR-model en de mogelijke toepassingen 

ervan. Technologie en andere leermiddelen zijn bedoeld om een ondersteunende rol te spelen in het 

leerproces. In het SAMR-model daagt Puentedura leraren echter uit om te differentiëren in hun gebruik van 

technologie. Als gevolg hiervan ligt de nadruk op welke soort technologie de leraren zouden moeten gebruiken 

om op te klimmen in de hiëarchie van het SAMR-model. Omdat het SAMR-model niet kritisch is geanalyseerd in 

de peer-reviewde literatuur, begrijpen en gebruiken leraren het model soms op gefragmenteerde manieren. Er 

zijn dus ontzettend veel verschillende manieren om het SAMR-model te interpreteren en toe te passen wat 

leidt tot ingewikkelde situaties.  

CONCLUSIE EN SUGGESTIES 

Modellen zoals SAMR hebben veel potentieel om het ontwerpproces ivm technologie in het onderwijs te 

vereenvoudigen. Tegelijkertijd kunnen zulke modellen leraren misleiden en verkeerd informeren (o.m door de 

opbouw) in plaats van hun pedagogische praktijk te verbeteren.  

Suggesties:  

1) Het SAMR-model moet ook de context in rekening brengen en dus aangepast worden.  



77 
 

2) Het SAMR-model moet rekening houden met het dynamische karakter van onderwijzen en 

leren adhv technologie.  

3) Integratie van technologie alleen is geen educatief doel en is ook niet voldoende om de 

leerresultaten te verbeteren.  Het SAMR-model weerspiegelt niet het doelgerichte, 

recursieve en systematische proces van instructieontwerp. Dit is een belangrijke en 

problematische beperking waardoor het moeilijk is om wijzigingen voor te stellen vanwege 

de incompatibiliteit tussen het SAMR-model en de complexiteiten waarvan we weten dat ze 

inherent zijn aan lesgeven met technologie. 
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11. TEACHING EXPERTISE RECONSIDERED: THE TECHNOLOGY , PEDAGOGY, CONTENT AND SPACE 

(TPECS) KNOWLEDGE FRAMEWORK (KALI,  SAGY) 

ABSTRACT 

Van schoolbeoefenaars wordt in toenemende mate verwacht dat zij bouwprojecten in hun scholen 
leiden om toekomstige leeromgevingen (‘Feture Learning Spaces’ - FLS) te creëren die het leren in 
de huidige netwerksamenleving ondersteunen. Deze studie onderzocht het proces waarbij 
beoefenaars van één school hun bereidheid ontwikkelden om een FLS in de school te integreren via 
een langdurige ‘research-practice-partnership’ dat zich richtte op het coderen van leermateriaal 
voor het hedendaagse onderwijs. Om dit proces te conceptualiseren, introduceren we het 
kenniskader Technologie, Pedagogie, Inhoud en Ruimte (TPeCS), dat de huidige conceptualisaties 
van onderwijsexpertise uitbreidt door ze te koppelen aan het opkomende veld van FLS. We 
interpreteren het leren van praktijkmensen binnen een reeks van actie-reactie progressieve 
ontwikkelingen langs een twee jaar durende tijdslijn van het samenwerkingsverband. Bezoeken aan 
een FLS, waar onderzoekers gemodelleerd, gecoacht en vervolgens vervaagd hun begeleiding langs 
deze tijdlijn speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de bereidheid van de beoefenaars 
om een FLS te integreren in hun school. Het pedagogische domein was de meest uitdagende van 
alle dimensies van TPeCS. We concluderen dat de betrokkenheid van de schoolbeoefenaars bij de 
inspanningen van FLS binnen hun school kan dienen als een ongekende kans voor de beoefenaars 
om eigentijdse onderwijsvaardigheden te ontwikkelen, waarbij FLS dient als ideale ruimte om de 
pedagogie zichtbaar te maken.   

RATIONALE 

In een tijdperk van enorme vooruitgang op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën die elk 

aspect van ons leven beïnvloeden, en vooral wat we weten en hoe we leren, is het onderwijs uitdagender dan 

ooit. Schoolkrachten bevinden zich in een moeilijke positie om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen 

in hun curriculum, pedagogie en het gebruik van technologie. In de afgelopen jaren heeft deze trend zich ook 

vertaald in een heroverweging van de inrichting van leeromgevingen. Steeds vaker wordt van schoolbeoefenaars 

verwacht dat zij deelnemen en zelfs renovatie- of bouwprojecten in hun scholen leiden om nieuwe 

technologische leeromgevingen te creëren ter ondersteuning van het soort leren dat relevant is voor de huidige 

netwerkmaatschappij. Dat wil zeggen, een maatschappij waarin dagelijkse interacties steeds meer worden 

opgeslokt door informatie- en communicatietechnologieën, en waarin leren wordt geconceptualiseerd als co-

creatie van kennis in technologie-intensieve gemeenschappen. In Israël bijvoorbeeld publiceerde het Ministerie 

van Onderwijs onlangs een oproep aan schoolpractici om voorstellen te doen voor de bouw of renovatie van 

"21e eeuwse" leeromgevingen (getiteld M21), met de bedoeling om in de komende jaren duizenden voorstellen 

te financieren. Een van de belangrijkste financieringscriteria is de afstemming van ontwerpoverwegingen met 

betrekking tot de ruimte op de inhoud van de leerstof, de pedagogie en de technologie.    

In die zin wordt de onderzoekslijn rond onderwijsexpertise verbonden met de huidige noties van leren in een 

netwerkmaatschappij, en het opkomende onderzoekstraject rond FLSConcreet introduceren we het theoretisch 

kader voor technologie, pedagogie, inhoud en ruimtevaart (TPeCS), dat een verlengstuk is van TPaCK. In een 

notendop stelt TPeCS dat goed onderwijs tegenwoordig niet alleen "een begrip vereist van hoe technologie zich 

verhoudt tot de pedagogie en de inhoud", maar ook een begrip en vaardigheid om bestaande fysieke ruimtes 

aan te passen, gebruik te maken van alternatieve ruimtes, of nieuwe ruimtes te ontwerpen.  

Een manier om een dergelijke ontwikkeling te ondersteunen is door het bevorderen research-practice 

partnerships (RPP's) een specifieke vorm van partnerschap tussen onderzoekers en onderwijswerkers waarin (a) 

problemen van de praktijk worden verkend, (b) mutualisme wordt nagestreefd via onderhandelingen over 

doelstellingen en gezamenlijke praktijken, (c) doelbewuste strategieën worden gebruikt om het partnerschap te 
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ondersteunen en te onderhouden, en (d) gegevens worden verzameld en geanalyseerd om de verkende 

problemen aan te pakken. Dergelijke partnerschappen bieden vaak een productieve basis voor de professionele 

groei van leerkrachten, aangezien ze ervaringen buiten de wereld van de leerkrachten inhouden (zoals die 

worden geboden door de connectie met onderzoekers), waardoor de kans toeneemt dat de kennis, de 

overtuigingen en de attitudes van de leerkrachten worden bevorderd.    

Voortbouwend op ons TPeCS-raamwerk en in de context van een lopend RPP, onderzocht de huidige studie het 

proces waarbij beoefenaars van één school in de noordelijke periferie van Israël hun inzichten, competenties en 

agentschap ontwikkelden om innovatieve onderwijspraktijken te implementeren die het gebruik van digitale 

technologieën binnen het FLS omvatten. In het bijzonder willen we opheldering verschaffen over de manieren 

waarop technologie-ondersteunde leeromgevingen worden gewaardeerd als onderdeel van het 

onderwijsdiscours van schoolpractici. 

THEORETISCHE ACHTERGROND 

FLS: Wat zijn ze en welke nieuwe kansen en uitdagingen bieden ze voor het onderwijs? 

In het afgelopen decennium zijn er verschillende raamwerken ontwikkeld om innovatieve, technologische 

'toekomstige' leeromgevingen te conceptualiseren. Allemaal zien ze de ruimte als een van de verschillende 

onderling afhankelijke componenten binnen een dynamische ecologie. Zo legt Radcliffe (2009) in zijn 

pedagogisch-ruimtetechnologisch kader uit:    

Elk van de drie elementen, pedagogie, ruimte en technologie, beïnvloeden elkaar op een wederzijdse 

manier. Het bereiken van een gewenste pedagogie kan dus een manier suggereren om de vorm en het 

gebruik van de ruimte te ordenen, maar ook zal een leerruimte, ongeacht het beoogde gebruik, de 

neiging hebben om vorm te geven aan wat mensen erin doen en dus ook aan de patronen van het 

onderwijs en het leren. Op dezelfde manier legt een bepaalde ruimte beperkingen op (of biedt ze 

mogelijkheden) voor de introductie van bepaalde soorten technologie, terwijl een bepaalde technologie 

invloed kan hebben op de manier waarop een ruimte door leerkrachten en leerlingen wordt gebruikt 

(p.14). 

Het opkomende veld van het FLS-onderzoek houdt zich niet alleen bezig met onze kennis van FLS, maar ook met 

processen waarmee ontwerpbeslissingen worden genomen en de gevolgen daarvan voor het leren. 

Bijvoorbeeld: 

- Grote gedeelde digitale beeldschermen kunnen dienen als effectief middel om de 
samenwerking tussen studenten te ondersteunen, ook voor leerkrachten. 

Aangezien leerkrachten belangrijke belanghebbenden zijn en er steeds meer verwacht wordt dat ze een leidende 

rol spelen in de ontwikkeling van FLS-projecten binnen hun school, is het cruciaal om te bestuderen hoe 

leerkrachten de expertise ontwikkelen om dit te doen.  

Korte historische uiteenzetting over de deskundigheid van de leerkrachten: Van pre PCK tot post TPACK 

PCK: docentenexpertise als mengvorm van pedagogie en inhoudelijke kennis 

Shulman leverde scherpe kritiek op de manier waarop de samenleving jarenlang had verwezen naar het beroep 

van leraar. Hij illustreerde dat, paradoxaal genoeg, hervormingsbewegingen die sinds de 19e eeuw het onderwijs 

als beroep probeerden te formaliseren en te verbeteren, gebagatelliseerde conceptualisaties van de expertise 

van leerkrachten ontwikkelden.  

Voortbouwend op een veelheid aan observaties en interviews kenmerkte Shulman (1986; 1987) het proces van 

het verwerven van onderwijsexpertise als pedagogisch redeneren. Deze redenering stelt docenten in staat om 

hun inhoudelijke kennis om te zetten in onderwijs - wat hij heeft bedacht in het concept van Pedagogische 

Inhoudelijke Kennis (PCK). PCK "gaat verder dan vakinhoudelijke kennis op zich naar de dimensie van 
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vakinhoudelijke kennis voor het onderwijs... die de inhoudelijke aspecten het meest relevant zijn voor de 

leerbaarheid" (Shulman, 1986, p.9). 

TPACK: De toevoeging van technologie als derde component aan PCK 

Twee decennia later werd een extra grote vooruitgang geboekt. Mishra en Koehler (2006) wezen er specifiek op 

dat Shulman's PCK (1986; 1987) een component miste die op dat moment een substantieel onderdeel van de 

onderwijskunde was geworden - het vermogen om technologie te integreren in het dagelijks onderwijs. Zij 

stelden dat technologie beschouwd moet worden als een derde component in de kennisbank van de leerkrachten 

en gaven hun herziene visie op de deskundigheid van leerkrachten als technologische pedagogische en 

inhoudelijke kennis (TPACK).    

Een belangrijk kenmerk van TPACK was het genuanceerde inzicht in de raakvlakken tussen de kennisdomeinen:    

Technologieën komen vaak met hun eigen eisen die de te behandelen inhoud en de aard van mogelijke 

representaties beperken. Deze beslissingen hebben een rimpelend effect door het definiëren, of op 

andere manieren, het beperken van instructiebewegingen en andere pedagogische beslissingen. Het 

kan dus ongepast zijn om de kennis van de technologie te zien als zijnde geïsoleerd van de kennis van 

de pedagogie en de inhoud (p.1025).   

Interessant is dat Mishra en Koehler (2006) de afwezigheid van de technologiecomponent in Shulman's notie van 

PCK hebben uitgelegd als een gevolg van een zekere 'transparantie' van technologieën (bijv. tekstboeken en 

overheadprojectoren), die de kennis die nodig is om technologieën op een competente manier te gebruiken als 

vanzelfsprekend beschouwde. Deze complexe reeks vaardigheden is alleen maar groter geworden naarmate de 

technologieën verder ontwikkeld zijn. We vinden een vergelijkbare transparantie van het begrip ruimte in het 

TPACK-kader, dat we de belangrijke materiële en ruimtelijke overwegingen onderschatten wanneer we proberen 

succesvolle leerecologieën te creëren die technologieën, pedagogieën en inhoud integreren.  

TPeCS: introduceren van ruimte als een vierde dimensie in TPACK 

Onderstaande figuur geeft het TPeCS-raamwerk weer en stelt dat in de netwerkmaatschappij, waar leren wordt 

geconceptualiseerd als co-creatie van kennis en technologie-verbeterde leergemeenschappen, de ruimte als een 

belangrijke rol speelt in zowel het leren als het lesgeven.  

Vóór de opkomende trend van FLS, zoals beschreven in de theoretische achtergrond, werd ruimte vaak als een 

gegeven beschouwd. De klaslokalen hadden een bepaalde indeling van meubilair en hardware, met weinig 

flexibiliteit voor de ondersteuning van co-creatie en orkestratie van kennisopbouw. De huidige trend rond FLS 

en de (passende) verwachting dat leerkrachten de FLS-inspanningen binnen hun scholen zullen leiden, is de 

aanzet voor de uitbreiding van TPaCK naar TPeCS. Het TPeCS-kader slaat dan ook een brug tussen het vakgebied 

van de leerkrachten en het opkomende vakgebied van het FLS. De huidige studie gebruikt dit om de rol van 

technologie-ondersteunde ruimtes in de ontwikkeling van de onderwijsexpertise van de leerlingen te 

bestuderen. We hebben de ontwikkeling van TPeCS-kennis en -vaardigheden onderzocht door te vragen hoe 
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bezoeken ter plaatse aan state-of-the-art FLS, in de context van RPP's, de bereidheid van schoolbeoefenaars om 

FLS op een zinvolle manier in hun school te integreren ondersteunen.  

METHODE 

Om onze onderzoeksvraag te beantwoorden, hebben we een langdurige RPP onderzocht tussen het 

onderzoeksteam en de docenten in de genoemde school. We richtten ons op een school in een perifeer gebied 

om de ontwikkeling van TPeCS-expertise en FLS-gereedheid te onderzoeken als een proces dat alle scholen 

kunnen ondergaan als onderdeel van een langdurige RPP, ondanks de beperkte middelen. We gebruikten een 

etnografische benadering om de onderwijsexpertise te analyseren. Het gebruik van etnografische benaderingen 

om de ontwerpprocessen van praktijkmensen te bestuderen stelt onderzoekers in staat om "zich te concentreren 

op hoe het is dat mensen deelnemen aan en zin hebben in hun deelname aan ontwerpactiviteiten". 

CONTEXT EN DEELNEMERS 

Het RPP komt voort uit een initiatief van de directeur van de school. Het werd in een schoolklimaat gebracht met 

een groot wantrouwen van de ouders en werd geconfronteerd met een dalende trend van de inschrijving. Ook 

had ze geleden onder een recente geschiedenis van een draaideur van schooldirecteuren en pedagogische visies, 

en slechts weinig mogelijkheden voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten. De directeur werd 

ingeschakeld op basis van haar gevestigde reputatie op het gebied van succesvol management en stond te 

popelen om de status van de school te verhogen. Na een jaar waarin ze erin slaagde om de schoolbeoefenaars 

in een door haar gedefinieerd "genezingstraject" te brengen, benaderde de directeur, samen met enkele 

vooraanstaande leraren, de afdeling professionele ontwikkeling van onze universiteit om een inschoolse 

lerarenopleiding te organiseren die het hedendaagse onderwijs en leren binnen de school zou bevorderen. Het 

partnerschap vormde met ons team in het centrum voor leren in een netwerkmaatschappij.    

De doelstellingen van het RPP en de middelen om deze te bereiken werden onderhandeld in een reeks 

lanceringsbijeenkomsten tussen alle deelnemers, wat leidde tot de volgende afspraken:  

1. Focus van het project: Het opnemen van een marien-biologisch burger-wetenschappelijk 
project over kwallen in het Israëlische kustgebied als een context waarrond hedendaags 
onderwijs en leren zal plaatsvinden. Het project maakte deel uit van een LINKS poging om te 
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onderzoeken of de burgerwetenschap zich kan veroorloven (projecten die burgers betrekken 
bij de vooruitgang van de wetenschap in samenwerking met wetenschappers) om een brug te 
slaan tussen schoolwetenschap en echt lopend onderzoek. Het specifieke project werd 
gekozen vanwege de nabijheid van de school bij het strand, waar het verzamelen van gegevens 
door de studenten kon worden gedaan met behulp van een aangewezen online-platform. 

2. Leren in een netwerkmaatschappij (LINKS) pedagogische principes: Ons team bood een aanpak 
die werd geleid door twee belangrijke ontwerpprincipes. Deze omvatten onze visie op het 
pedagogische domein binnen TPeCS:  

a. het bevorderen van de onderhandeling van ideeën in (datagestuurde) 
onderzoeksprocessen; 

b. het cultiveren van klaslokalen als leergemeenschappen.  

Vanuit de praktijk was de opdrachtgever geïnteresseerd in het bevorderen van de competenties van 

haar personeel in het uitvoeren van projectmatig leren (PBL), wat door het Ministerie van Onderwijs is 

gepromoot. Daarom werd besloten om de PBL-aanpak te gebruiken als een instantiatie van de 

pedagogische principes, en te onderzoeken of het mogelijk is om de TPeCS-expertise van leerkrachten 

te promoten.   

3. Ingebruikname: er werd besloten dat de activiteiten die mede door het partnerschap zouden 
worden ontworpen, zouden worden uitgevoerd met ongeveer 70 leerlingen in klassen van de 
4e en 5e klas. Een deel van het programma zou betrekking hebben op de activiteiten van 
docenten en studenten in de state-of-the-art faciliteit van de universiteit (LINKS-FLS3). Dit FLS 
(figuur 2) is ontworpen voor actief leren voor gemeenschappen, ondersteund door grote 
digitale computerschermen, burgerkunde en andere samenwerkende online leerplatforms, en 
verplaatsbaar meubilair om het verplaatsen tussen meerdere sociale activiteitenstructuren te 
ondersteunen. 

4. Middelen voor samenwerking: de samenwerking omvatte een wederzijdse verkenning van de 
LINKS-beginselen via medeontworpen technologische activiteiten in het kader van de 
burgerkunde, de uitvoering ervan en de evaluatie. Dit gebeurde als een professioneel 
ontwikkelingsprogramma op school onder leiding van de onderzoekers (in totaal 90 uur), en 
de uitvoering door de docenten van de medeontworpen activiteiten met de studenten (in 
totaal 40 lesuren). De aard van het partnerschap maakte het mogelijk dat praktijkmensen 
gebruik konden maken van de uren die zij op school moesten doorbrengen voor het co-
ontwerpwerk, en dat onderzoekers de flexibiliteit hadden om aan opkomende behoeften te 
voldoen in plaats van een vooraf vastgesteld schema te volgen. Het professionele 
ontwikkelingsprogramma werd ondersteund met een online collaboratieve Google Apps 
website inclusief een set van collaboratieve documenten die dienen als scaffolded 
werkgebieden.  De site, die voor dit doel is ontwikkeld, bevatte instructies voor face-to-face 
samenwerkingsactiviteiten, inhoudsbronnen, discussieforums en gedeelde documenten die 
dienden als werkgebieden voor alle RPP-deelnemers.  

5. Deelnemers in partnerschap: het belangrijkste co-ontwerpwerk vond plaats met een kernteam 
van negen deelnemers (ongeveer de helft van het hele personeel van de school), waaronder 
de directeur, viceprincipal, pedagogisch coördinator en adviserende docenten. 

AANPAK VOOR HET ANALYSEREN VAN VERANDERINGEN IN ONDERWIJSEXPERTISE 

In de loop van de twee jaar van het onderzoek zijn meerdere gegevensbronnen verzameld. De belangrijkste bron 

was uitgebreide veldnotities die door het onderzoeksteam werden bijgehouden en waarin belangrijke 

gebeurtenissen gedurende het hele proces werden beschreven, met de nadruk op het beschrijven van de 

interacties tijdens de drie bezoeken aan de LINKS-FLS, waarbij de nadruk werd gelegd op de manieren waarop 

technologieën, en met name de grote digitale displays, werden gebruikt. Extra middelen die ons hielpen onze 

bevindingen te trianguleren waren acht transcripties van 2040 minuten interviews met verschillende 

beoefenaars op verschillende tijdstippen gedurende de twee jaar (begin en einde van elk jaar); korte reflectieve 
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nota's van de leerkrachten die periodiek werden geschreven, artefacten ontwikkeld door de school-beoefenaars 

(bv. lesplannen die ze ontwierpen voor hun studenten); en e-mails en sms-berichten tussen de onderzoekers en 

de beoefenaars.   

De data-interpretatie was gebaseerd op het uitgangspunt dat leren binnen een RPP een proces is van het 

onderhandelen van praktijkproblemen tussen onderzoekers en praktijkmensen. Hoewel onze focus lag op het 

leren van de beoefenaars, hebben we het leren van de beoefenaars afgebakend en geïnterpreteerd als onderdeel 

van een reeks actie-reactie progressieve ontwikkelingen langs een tijdslijn van de twee jaar van het onderzoek. 

Deze ontwikkelingen staan voor onderhandelingen tussen onderzoekers en beoefenaars waarbij 

(her)handelingen van elke partij alleen begrepen kunnen worden in het licht van de (her)handelingen van de 

andere partij.    

Om een geldig verslag te ontwikkelen van de verweven ontwikkelingen tussen onderzoekers en praktijkmensen, 

hebben we Chi's techniek voor het analyseren van verbale gegevens aangepast door het toevoegen van het idee 

van een actie-reactie tijdlijn. Onze eerste stap was het segmenteren en reduceren van de grote hoeveelheid data. 

Om dit te doen, hebben de auteurs van dit artikel hun veldnota's zorgvuldig herzien. Elk van hen noteerde 

afzonderlijk wat ze als belangrijke gebeurtenissen op de tijdlijn had gezien, en schreef elke gebeurtenis op een 

aparte kaart. Vervolgens gebruikten de vijf onderzoekers de kaarten om een reeks gebeurtenissen te ontwikkelen 

om te onderhandelen en de betekenis van de gebeurtenissen te verfijnen, waarbij ze andere gegevensbronnen 

gebruikten voor de triangulatie. In verschillende fasen werd de opdrachtgever geraadpleegd om eventuele 

voorlopige conclusies te verifiëren totdat een definitieve consensus werd bereikt.    

Het is belangrijk om op te merken dat de analyse in de meeste gevallen verwijst naar de (her)handelingen van 

elk van de groepen - praktijkmensen en onderzoekers - die binnen elke groep verschillen. Deze strategie is 

genomen om het toch al complexe beeld te vereenvoudigen. In sommige gevallen, wanneer er verschillen waren 

- zoals tussen de acties van de principal en de rest van de beoefenaars - beschrijven en analyseren we hun 

verschillende paden. 

RESULTATEN 

De bevindingen van deze studie, weergegeven op een tijdlijn van actie-reactie, omvatten grote ontwikkelingen 

die van invloed waren toen de behandelaar en de onderzoeksteams (daarop) handelden. 

AARZELINGEN EN TWIJFELS 

beoefenaar (re)actie 

Beoefenaars namen deel aan activiteiten, waaronder (1) werken in teams onderzoeksvragen ontwikkelen over 

kwallen en mariene biologie; (2) actief relevant beoordelen online bronnen om voorlopige inzichten over deze 

vragen te ontwikkelen; (3) het uitvoeren van een online enquête in hun gemeenschap om te onderzoeken wat 

mensen van kwallen vinden; (4) synthetiseren van hun inzichten in gedeelde Googleslides die ze hebben 

gepresenteerd, bekritiseerd, verfijnd en waarover is nagedacht. De activiteiten vonden plaats in het computerlab 

van de school. Om het groepswerk mogelijk te maken, is er een herschikking van de meubels nodig in de ruimte 

die oorspronkelijk was ingericht voor individueel werk. Dat is 

de belangrijkste focus in deze fase van het programma was op de domeinen van inhoud en pedagogiek binnen 

TPeCS.  Deze werden licht ondersteund door technologie en aanpassingen aan de ruimte.De aarzelingen die ze 

uitten, waren het gevolg van hiaten in zowel de inhoudsdomeinen als pedagogie. Hun zorgen waren minder over 

onderwijspraktijken en het gebruik van technologie, en meer over hoe studenten deze inhoud en pedagogieën 

zouden accepteren. 

Onderzoeker- (re) actie 

De onderzoekers erkenden het verzet van de beoefenaars en besloten een aantal componenten te verwijderen 

van de LINKS-principes en de manier waarop ze het co-designproces ondersteunden. Ze hebben door technologie 
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ondersteunde gegevensonderzoek geëlimineerd. Er werd samengewerkt met studenten om gegevens te 

analyseren die zijn verzameld via het online-platform voor kwallen met behulp van online samenwerken 

werkbladen. Ook voegde het onderzoeksteam steigers toe aan het co-ontwerpproces, door toe te voegen van 

verschillende vooraf ontworpen online leermaterialen voor de website van de leerkrachten voor de beoefenaars 

konden die aanpassen voor hun studenten, verschillende afbakenende manieren waarop leerkrachten zich 

kunnen bezighouden met het ontwerpen van door technologie verbeterde leeromgevingen.  

SAMENWERKING, ONTPLOOIEN NAAR UITDAGINGEN TIJDENS DE UITVOERING 

Beoefenaar (re)actie 

Ondanks de moeilijkheden besloot het RPP-leiderschap om het programma met studenten te lanceren, zoals 

gepland. Dit liet een paar maanden over voor ontwerpactiviteiten. De steigers van onderzoekers hebben dit 

proces vergemakkelijkt. Geleidelijk, voelden beoefenaars zich meer op hun gemak bij co-ontwerpen en gingen 

ze de uitdaging aan. Echter, terwijl de beoefenaars de ontworpen activiteiten met studenten begonnen uit te 

voeren, herhaalden ze hun eerdere zorgen - vooral met betrekking tot open onderzoek. Hun gebrek aan 

vertrouwen en frustratie kwam naar voren.  

Onderzoeker- (re) actie 

Als reactie op het gedeeltelijke succes van de docenten besloot het onderzoeksteam een klaslokaal te modelleren 

,sessie gehost op de LINKS-FLS. Door dit te doen, probeerden de onderzoekers de grootste zorg van beoefenaars 

met betrekking tot het vermogen van studenten om over ideeën te onderhandelen als onderdeel van een 

onderzoeksproces. Het bezoek begon met individuele interacties van studenten via verschillende online 

activiteiten. Studenten kozen hun eigen pad uit en documenteerden hun nieuwe ideeën. Vervolgens werkten ze 

in kleine groepen om te delen, discussiëren, samenvatten en belangrijke inzichten inbrengen in een online co-

gecreëerde presentatie. Ten slotte presenteerden en bespraken de studenten hun verzamelde inzichten met de 

hele klas, terwijl de beoefenaars het hele proces observeren. Deze modelsessie benadrukte de pedagogie en 

inhoud de zorgen van beoefenaars weg te nemen. Maar het stelde het onderzoeksteam ook in staat om het 

gebruik van de ruimte en de technologie van het LINKS-FLS, om het leren van studenten van de mariene biologie-

inhoud te ondersteunen met ontworpen activiteiten gebaseerd op LINKS pedagogische principes.  

TOENEMEND VERTROUWEN EN DE NEIGING OM MEER COMPONENTEN VAN DE LINKS 

PEDAGOGISCHE PRINCIPES 

Beoefenaar- (re) actie 

Het bezoek aan de LINKS-FLS betekende een ommekeer in de houding van beoefenaars ten opzichte van ideeën 

meegebrachte door de onderzoekers. In hun reflectienotities uitten veel beoefenaars de opwinding van hun 

studenten en grote belangstelling voor het bestudeerde onderwerp, en werden aangemoedigd om de ernst van 

hun studenten te zien en prestaties.  Het groeiende vertrouwen van de beoefenaars in de LINKS-principes kwam 

tot uiting in de hele rest van het jaar. Dit was duidelijk tijdens reflectiegesprekken, waar leraren opgroeiden 

aanzienlijk minder uitdagingen met betrekking tot het uitvoeren van activiteiten met hun studenten.  

Onderzoeker- (re) actie 

Om gebruik te maken van de nieuwe inzichten en opwinding van de beoefenaars die voortkwamen uit hun 

bezoek, de onderzoekers boden aan om een tweede bijeenkomst te organiseren op de LINKS-FLS. Het doel was 

om de nadruk te leggen op de tweede LINKS-principe van het cultiveren van door technologie versterkte 

leergemeenschapsnormen. In tegenstelling tot de eerste ontmoeting waren dit keer alleen de beoefenaars en 

onderzoekers uitgenodigd, die stelde onderzoekers in staat een coachende rol te spelen. Het doel van de sessie 

was om te helpen de beoefenaars hun eigen activiteiten te ontwikkelen als onderdeel van een schoolbreed 

project dat zij hebben geïnitieerd. Het ontwerpen van de activiteiten voor dit project vereiste de gezamenlijke 

inspanning van praktijkmensen.   Ze werden aangemoedigd om verschillende aspecten van het project te 
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definiëren op basis van hun expertise. Eindelijk, een galerijwandeling rond de digitale displays maakte het delen 

van ideeën en peer- feedback, om de collectieve ontwerpinspanning verder te bevorderen. 

 

Heronderhandeling van verwachtingen 

Aan het begin van het tweede jaar ontstonden de spanningen tussen beoefenaars en onderzoekers rond de vraag 

wie het ontwerp van de activiteiten van studenten moet leiden. Hoewel eerder was overeengekomen  dat 

beoefenaars meer verantwoordelijkheid zouden nemen, waren er hiaten in de praktijk. De onderzoekers 

verwachtten dat de beoefenaars een conceptontwerp zouden maken ,die zouden worden besproken en herzien 

in de vergaderingen voorafgaand aan hun vaststelling. Ze verwachtten dat de ontwerpen van de beoefenaars 

een diepgaander onderzoek zouden bevorderen op basis van gegenereerde vragen. De beoefenaars verwachtten 

daarentegen dat de onderzoekers zich zouden voorbereiden op voorlopige ontwerpoplossingen zoals ze het 

eerste jaar hadden gedaan. Ze hadden het nog steeds moeilijk om hun ideeën te vertalen in opdrachten voor 

studenten en de controle over het onderzoeksproces af te staan aan de studenten. Deze niet overeenkomende 

verwachtingen veroorzaakten ongemak aan beide kanten en leidden tot een heronderhandeling van de 

gezamenlijke inspanning. De oplossing hield in dat de opdrachtgever zich ertoe zou verbinden om te leiden en 

docenten bijstaan in het ontwerpproces en samen lesgeven in enkele van de meer uitdagende lessen. De 

onderzoekers hebben toegezegd meer steigers ter beschikking te stellen om de beroepsbeoefenaars te helpen 

bij hun werk. De onderzoekers ontwierpen elke bijeenkomst eerst noties van hedendaags onderwijs om te 

modelleren, reflecteren op hen om het inzicht van de beoefenaars van de pedagogische concepten te 

bevorderen 

MEER KEUZEVRIJHEID EN BEREIDHEID OM DEEL TE NEMEN AAN HEDENDAAGS ONDERWIJS 

Beoefenaar- (re) actie 

Naarmate de nieuwe manier van samenwerken binnen het RPP routinematig werd, namen beoefenaars 

geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid bij het ontwerpen en uitvoeren van op LINKS 

geïnspireerde activiteiten.  Daarnaast namen ze de verantwoordelijkheid voor het succes van het mariene 

biologieproject voor. Zo worden de studenten voortdurend aangemoedigd om gegevens te verzamelen en te 

rapporteren. 

Deze ontwikkelingen vergrootten het vertrouwen van de opdrachtgever in het inpassingsvermogen van het 

personeel in het hedendaags onderwijs. Als gevolg hiervan leidde het schrijven van een voorstel voor het M21-

initiatief, waarin enkele van de in het RPP ontwikkelde begrippen werden uitgedrukt: klassendiscussies. 

Onderzoeker- (re) actie 

In dit stadium waren de onderzoekers van mening dat beoefenaars klaar waren om een stap verder te gaan meer 

geavanceerde TPeCS-combinaties implementeren. Concreet besloten de onderzoekers de door technologie 

verbeterde component voor gegevensonderzoek terug te brengen die is geëlimineerd van het programma in 

eerdere stadia en om een derde bijeenkomst te organiseren op de LINKS-FLS waar beoefenaars de kans krijgen 

om ervaring op te doen met het ondersteunen van het gegevensonderzoek van hun studenten 

TROTS OP GEMEENSCHAPPELIJKE PRESTATIES EN EIGENDOM VAN DE LINKS-PRINCIPES 

Beoefenaar- (re) actie 

In tegenstelling tot de eerste twee bezoeken, "vervaagden" de onderzoekers deze keer hun rol als instructeurs, 

ten voordele van mede-uitgevoerde activiteiten door de onderzoekers en praktijkmensen. Beoefenaars namen 

een actieve rol in het begeleiden en begeleiden van studenten bij het verkennen van een kopie van de 

burgerwetenschap kwallen database en rapporten die in de loop van het jaar online zijn verzameld. Het leren 

van niches rond de grote touchscreens binnen de LINKS-FLS zorgden ervoor dat studenten zich konden 

onderdompelen in collaboratieve betekenisgeving van verschillende digitale datavisualisaties. Tegelijkertijd is 
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deze socio-techno-ruimtelijke configuratie maakte het de beoefenaars en onderzoekers gemakkelijk deel te 

nemen  aan de gesprekken van studenten, en een idee  te kriijgen hoe alle groepen zijn gevorderd. Over het 

algemeen nam de actieve betrokkenheid als groepsmentoren en gespreksleiders het aantal beoefenaars toe in 

vertrouwen in het vermogen van hun studenten om gegevens te bespreken, te verkennen en te begrijpen met 

behulp van digitaal hulpmiddelen. Het versterkte ook hun zelfvertrouwen in het ontwerpen en begeleiden van 

verbeterde technologie activiteiten die rekening houden met ruimteoverwegingen bij het toepassen van LINKS-

principes in andere inhoudsdomeinen. 

De rest van het tweede jaar werd gekenmerkt door meer op LINKS geïnspireerde activiteiten onder leiding door 

de beoefenaars. De opdrachtgever bleef door middel van gebruik de gemeenschapsnormen voor samenwerking 

bevorderen digitale tools, zoals WhatsApp, voor voortdurend overleg over de uitdagingen waar leraren voor 

stonden. Evenzo vertoonden de beoefenaars meer tekenen van werken als een team. Een belangrijke inspanning 

die dat opleverde. De gemeenschap was samen bezig met het plannen en uitvoeren van een schoolbreed 

evenement waarin ze de visie presenteerde van de vernieuwde school naast de artefacten van studenten van 

het hele jaar. Tegen het einde van het tweede jaar, beoefenaars waren zeer trots op hun prestatie als 

gemeenschap. 

onderzoeker- (re) actie 

Op basis van de vorderingen die de school had gemaakt, concludeerden de onderzoekers dat dit het geval gepast  

was om hun rol te blijven vervagen en zich voor te bereiden op een derde jaar met slechts een minimum overleg 

en ad-hocbetrokkenheid volgens opkomende behoeften om het proces te ondersteunen 

DISCUSSIE 

Onze visie op TPeCS als een theoretische brug tussen het vakgebied van professionele groei van docenten en 

FLS's dienden als lens om de rol van technologie op te helderen-verbeterde ruimtes in de ontwikkeling van 

onderwijsexpertise door schoolbeoefenaars.  

1) De rol van FLS-sitebezoeken bij het ondersteunen van de ontwikkeling van beoefenaars van 
onderwijs expertise 

De drie bezoeken ter plaatse aan de LINKS-FLS waren het gevolg van een ongeschreven proces van de reis van 

twee jaar die we zijn begonnen om de expertise van leraren op het gebied van duurzaam leren op school te 

bevorderen. Achteraf realiseerden we ons dat deze bezoeken een patroon volgden van modellering (eerste 

bezoek) coaching (tweede bezoek) en vervaging (derde bezoek).  De cognitieve leerlingbenadering was 

oorspronkelijk ontwikkeld in het besef dat "standaard pedagogische praktijken belangrijke aspecten van 

expertise onzichtbaar zijn voor studenten”. We beweren dat die onderwijsexpertise zichtbaar moet worden 

gemaakt als onderdeel van het leerproces en de professionele ontwikkeling van leerkrachten. De LINKS-FLS 

diende als een ideale locatie voor het maken van pedagogie (en de relatie met technologie, ruimte en inhoud) 

zichtbaar voor zowel onderzoekers als de praktijk. 

Elk bezoek heeft de professionele ontwikkeling van beoefenaars aanzienlijk bevorderd. Dit was uitgedrukt in de 

vorm van overtuigingen, opvattingen en begrip van de pedagogische benadering gepromoot bij het eerste 

(modelleer) bezoek; competenties voor hun implementatie bevorderd in de tweede (coaching) 

bezoek; en agentschap om dit te doen buiten de reikwijdte van de RPP bepleit in de derde (vervagen) 

bezoek.  Het eerste bezoek, waarbij onderzoekers de implementatie van alle TPeCS-componenten modelleerden, 

was cruciaal in de bereidheid van beoefenaars om de LINKS-principes toe te passen. Door deze sessie te 

observeren, beoefenaars overwonnen hun weerstand toen ze vertrouwen begonnen te krijgen in hun 

studenten. Deze verandering kwam tot uiting in hun overtuigingen en opvattingen over leren en versterkte hun 

begrip van de pedagogische benadering. De coaching bij het tweede bezoek kreeg een boost vertrouwen van 

beoefenaars in hun eigen vermogen, als leergemeenschap, om LINKS- geïnspireerde praktijken. Dit vertrouwen 

was een belangrijke stap in hun competentieontwikkeling voor het ontwerpen van activiteiten op verschillende 
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inhoudelijke gebieden later. Bij het derde bezoek, beoefenaars waren actief betrokken bij het begeleiden van de 

gegevensonderzoekactiviteiten van hun studenten en ondersteunden deze met ruimte en technologie, zoals 

aangeboden door de LINKS-FLS. Dit was een hoeksteen bij beoefenaars bereidheid om hun toegenomen begrip 

en competenties met betrekking tot eigentijds onderwijs buiten het toepassingsgebied van de RPP. 

2) De capaciteit van RPP's om de bereidheid van scholen om zinvol te zijn te ondersteunen 

FLS's opnemen 

Leren binnen een RPP is een proces van onderhandelen over praktijkproblemen tussen onderzoekers en 

beoefenaars. Na dergelijke onderhandelingen was het RPP in de huidige studie geïnitieerd met de gezamenlijke 

visie van het bevorderen van hedendaags onderwijs dat rekening houdt met alle TPeCS-afmetingen en de 

onderlinge verbindingen daartussen. De middelen en strategieën van interventie werd ad-hoc gecreëerd, 

inclusief de drie bezoeken aan de LINKS-FLS om aan te pakken de opkomende behoeften van beoefenaars en 

deze in evenwicht te brengen met de oorspronkelijke doelen van de RPP.  De beslissingen die we tijdens de 

tweejarige studie hebben genomen, konden niet van tevoren zijn gepland. 

Deze flexibiliteit, in vergelijking met een meer formele benadering van professionele ontwikkeling van docenten, 

stelde ons in staat om onze ondersteuning aan te passen en zelfs de aard ervan te veranderen om een cognitieve  

stagebenadering te volgen. De spanningen in dit proces, zoals aangegeven door de actie-reactietijdlijn is een 

bekend kenmerk in RPP-dynamica  maar ook in leergemeenschappen.  Als gevolg van dit proces hebben de 

schoolmedewerkers hun TPeCS-kennis aanzienlijk ontwikkeld en vaardigheden en de bereidheid van de school 

om een FLS op te nemen. 

3) Ontwikkeling van TPeCS-kennis en -vaardigheden 

 De kennis van leraren technologie kan niet worden gescheiden van hun kennis van pedagogie en inhoud, 

vanwege het effect dat technologiegerelateerde overwegingen hebben op andere pedagogische beslissingen. De 

technologie kan niet onafhankelijk worden behandeld omdat technologie, pedagogie en inhoud componenten 

zijn van een sterk gerelateerd systeem van onderwijs- en ontwerpoverwegingen. De invloed die de bezoeken aan 

de LINKS-FLS hadden op de heroverweging van hun pedagogieën door beoefenaars in de huidige studie sluit aan 

bij het idee van rimpeleffect en versterkt onze introductie van TPeCS als een raamwerk voor het conceptualiseren 

van onderwijs in een genetwerkte samenleving.  Hedendaagse opvattingen over FLSs die voortkomen uit de 

leerwetenschappen, waarbij de ruimte wordt gezien als een component binnen een dynamisch systeem waarin 

ontwerpbeslissingen in elke component nodig zijn aanpassingen in alle andere. De analyse van de tweejarige 

actie-reactietijdlijn met de TPeCS-lens in de huidige studie gaf aan dat van de vier kennisdomeinen ingekapseld 

in onderwijsexpertise pedagogie was de bottleneck in de professionele groei van praktijkmensen. Onze 

oorspronkelijke bedoeling was om mee te werken, beoefenaars van het mede-ontwerpen van een reeks door 

technologie ondersteunde activiteiten die zouden kunnen profiteren van de vergoedingen van 

burgerwetenschap als context voor zinvol STEM-leren. In  de praktijk,we begrepen dat in de eerste fasen de 

hiaten tussen deze visie en de kenns van de praktijk, competenties en bureau zorgden voor veel uitdagingen, 

vooral op het gebied van pedagogie. Net zo inzichten, competenties en keuzevrijheid van beoefenaars met 

betrekking tot hedendaags onderwijs de pedagogieën namen toe, de andere aspecten van TPeCS werden veel 

gemakkelijker overgenomen. Dit was prominent in het delen van haar visie door de directeur, toen ze voor het 

eerst de pedagogie beschreef, en alleen  dan de FLS die het kan ondersteunen. Verder onderzoek is nodig om te 

bepalen of deze pedagogie als knelpunt kenmerkend is voor de ontwikkeling van leraren. 

CONCLUSIE 

FLS’s worden snel en vaak gebouwd in scholen. Helaas hebben de miljarden dollars die al zijn toegewezen als 

onderdeel van deze trend in geen geval de gewenste resultaten opgeleverd. Deze trend kan een ongekende kans 

bieden voor schoolgemeenschappen om hun praktijken te heroverwegen en de kennis en vaardigheden te 

ontwikkelen die nodig zijn voor het onderwijs in een netwerkmaatschappij. De huidige studie toont aan dat het 
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teweegbrengen van een dergelijke verandering veel begeleiding vereist, in een proces dat flexibiliteit en 

reactievermogen op de lokale financiën en beperkingen mogelijk maakt, en dat RPP's voor de lange termijn 

bijzonder geschikt zijn voor een dergelijk proces. Wanneer ze zorgvuldig worden ingebed in RPP's, in een proces 

van modelleercoaching en fading, kunnen bezoeken ter plaatse aan state-of-the-art FLS'en cruciale ervaringen 

opleveren voor de beoefenaars, waardoor ze de kans krijgen om hedendaagse onderwijsexpertise te 

ontwikkelen. Als zodanig zijn FLS'en ideaal voor het zichtbaar maken van de pedagogie.     

Schoolbeoefenaars kunnen en moeten een sleutelrol spelen in het initiëren en leiden van FLS binnen hun school. 

Dit geldt niet alleen voor rijke scholen, maar ook voor scholen met een te lage dekkingsgraad, zoals in dit 

onderzoek. Onze opvatting over TPeCS als een uitbreiding van Mishra en Koehler's notie van TPaCK (2006) stelt 

dat FLS niet noodzakelijkerwijs een luxe en duur ontwerp vereist, en ook geen geavanceerde technologie. Ze 

drukken eerder de knowhow uit van het aanpassen van bestaande fysieke ruimtes en gemeenschappelijke 

technologische hulpmiddelen om de onderhandeling van ideeën in (datagestuurde) onderzoeksprocessen 

binnen leergemeenschappen te ondersteunen. Het ontwikkelen van dergelijke kennis is sterk afhankelijk van 

diepgaand begrip en competenties in het domein van de pedagogie - het knelpunt van dit proces.   
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MEDIAWIJSHEID  

12. MEDIA LITERACY INTERVENTIONS: A META-ANALYTIC REVIEW (JEONG, CHO) 

ABSTRACT  

Deze studie onderzoekt de gemiddelde effectgrootte en moderatoren van 51 mediawijsheids-interventies.  

Interventies op het gebied van mediageletterdheid hadden positieve effecten (d = .37) op uitkomsten op: 

mediakennis, kritiek, gepercipieerd realisme, invloed, gedragsovertuigingen, attitudes, zelfeffectiviteit en 

gedrag.  

Moderatoranalyses gaven aan dat interventies met meer sessies effectiever waren, maar die met meer 

componenten minder effectief. Interventie-effecten varieerden niet per doelleeftijd, setting, 

publieksbetrokkenheid, onderwerp, land of publicatiestatus. 

INLEIDING 

Schadelijke effecten van de media zijn gedocumenteerd in verschillende domeinen: 

→ Geweld, seksueel gedrag, lichaamsbeeld 

Interventies op het gebied van mediageletterdheid  

= onderwijsprogramma's die zijn ontworpen om de schadelijke effecten van de media te verminderen door het 

publiek te informeren over een of meer aspecten van de media, waardoor mediagerelateerde overtuigingen en 

attitudes worden beïnvloed en uiteindelijk risicovol gedrag wordt voorkomen. 

Een uitgebreide meta-analyse van mediageletterdheidsinterventies is echter nog niet beschikbaar. Deze studie 

beoordeelt de gemiddelde effectgrootte van mediawijsheidsinterventies en de voorwaarden waaronder 

dergelijke interventies effectiever zijn. Inhoud artikel:  

- Conceptuele basis voor interventies in mediageletterdheid 
- Een evaluatie van de resultaten en moderatoren van interventie-effecten in 

mediageletterdheid. 

MEDIAGELETTERDHEID INTERVENTIES 

CONCEPTUELE BASIS  

Er is geen brede consensus over het begrip mediageletterdheid 

- Concentreert zich op specifieke kennis en vaardigheden die kunnen helpen bij kritisch begrip 
en gebruik van de media  

- 'het vermogen om berichten in verschillende vormen te openen, analyseren, evalueren en 
communiceren' 

- Fundamentele doel van mediageletterdheid is om het publiek te helpen behouden ' 'kritische 
autonomie in relatie tot alle media'.  
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Wetenschappers hebben de typen mediageletterdheid verder gedifferentieerd  

- Inhoud: kennis van ideeën en waarden die worden weergegeven in mediaberichten. Kennis 
dat media-inhoud ingebedde waarden en standpunten vertegenwoordigt, staat centraal in het 
concept van mediageletterdheid. 

- Grammatica: kennis van de technieken die worden gebruikt in tekstuele en visuele berichten, 
zoals hoeken, sneden, zooms en nevenschikking. 

- Gemiddelde geletterdheid (medium literacy): kennis van verschillende kenmerken van de 
media. 

- Structuurgeletterdheid: kennis van de context van mediaproductie en consumptie, zoals de rol 
van media-instellingen bij de productie van mediaberichten. 

Dit artikel: doel interventie in mediageletterdheid  

= de kritiek te vergroten door de kennis van de media, het bewustzijn van de invloed van de media en het 

vermogen om het realisme van de mediarepresentatie van de werkelijkheid te beoordelen, te vergroten. Door 

dit te doen, wordt verwacht de impact van de media op de overtuigingen, attitudes, normen en gedragingen van 

het publiek verminderen. 

THEORETISCHE PERSPECTIEVEN  

In eerdere mediageletterdheidsstudies zijn verschillende uitkomsten onderzocht:  

1. Het begrijpen van de media  
2. Relevant voor gedrag 

VERSCHILLENDE THEORETISCHE KADERS 

Inoculation theory  (McGuire, 1964)  

- Grondslag voor mediawijsheidonderwijs. 
- Door kennis en vaardigheden te bieden om mediaberichten te weerleggen, kunnen 

alfabetiseringsinterventies het publiek helpen de invloed van schadelijke media-inhoud te 
weerstaan 

- Niet specifiek ontwikkeld voor mediawijsheid 

Cognitive processing model of media literacy  (Potter, 2004) 

- Kennisstructuren en vaardigheden : fundamenteel voor verwerven van mediageletterdheid. 
- Kennisstructuren: verzamelingen van georganiseerde informatie in een individu en bieden de 

contexten waarmee individuen mediaberichten begrijpen.  
- Vaardigheden: degene die relevant zijn voor analyse, evaluatie, groepering, inductie, deductie, 

synthese en abstractie.  

The message interpretation process (MIP-model) (Austin et al., 2002) 

- Specifiek voor mediageletterdheid.  
- berichten leiden het maken van beslissingen via logische en affectieve processen zoals 

scepticisme, realisme, normen en verwachtingsverwachtingen.  
- Omvat affectieve aspecten van op media gebaseerde beslissingen, die het onderscheidt van 

cognitief gerichte kaders zoals de inoculation theory en het model van Potter.  

Theory of visual persuasion  (Messaris, 1997)  

- Visuele overtuigings(kracht) kan effectiever zijn dan verbale overtuiging vanwege de 
‘indexical’, iconische en syntactische kenmerken van visuele tekens.  
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- Het leren van de grammatica van visuele media kan nuttig zijn om de invloed van 
mediaberichten te weerstaan.  

UITKOMSTEN  

Uitkomsten van mediageletterde interventies: twee categorieën  

1. Media-relevante uitkomsten  
2. Gedragsrelevante uitkomsten  

Austin et al. (2002), Messaris (1997) en Potter (2004) : 

Interventies kunnen media-relevante uitkomsten beïnvloeden.  

Types media-relevante uitkomsten:  

- Kennis: inclusief kennis van specifieke constructietechnieken die worden gebruikt om het 
publiek te overtuigen en kennis over reclame.  

- Kritiek: waaronder begrippen als hetbegrijpen van de intentie om te overtuigen en 
scepticisme.  

- Invloed: het besef van de invloed van de media op het publiek.  
- Realisme: de mate waarin men gelooft dat de weergave van personen of gebeurtenissen in de 

media overeenkomt met die in de echte wereld.  

→ Onderzoek heeft aangetoond dat: Interventies kunnen de mediakennis van het publiek, mediakritiek en het 

bewustzijn van media-invloed kunnen vergroten, terwijl het waargenomen realisme van mediaberichten wordt 

verminderd.  

MIP-model  

Interventies kunnen gedragsrelevante uitkomsten beïnvloeden.  

Gedragsresultaten kunnen geclassificeerd worden in:  

- Gedragsovertuigingen: iemands perceptie over de resultaten van het uitvoeren van gedrag 
- Attitudes: iemands algehele evaluatie van het uitvoeren van een gedrag 
- Normen: iemands perceptie over het gedrag en de houding van een sociale referentiegroep 
- Zelfeffectiviteit (self-efficacy): iemands waargenomen vermogen om gedrag uit te voeren 

→ Onderzoek heeft aangetoond dat interventies de frequentie van risicovol of antisociaal gedrag en 

gedragsintenties kunnen verminderen door negatieve attitudes en negatieve gedragsovertuigingen op te 

wekken.  

→ Interventies in mediageletterdheid kunnen de kans verkleinen dat een persoon zich bezighoudt met het 

gedrag door de normatieve druk te verminderen en de zelfeffectiviteit te vergroten.  

Op basis van de bovenstaande discussie veronderstellen we dat:  

Media-geletterdheidsinterventies:  

- Kennis, kritiek en het bewustzijn van de media van het publiek zullen vergroten 
- Perceptie van realisme zullen verminderen 
- Risicovol of antisociaal gedrag zullen verminderen 
- Negatieve gedragsovertuigingen over en negatieve attitudes ten aanzien van dergelijk gedrag 

zullen vergroten 
- Normatieve overtuigingen over dergelijk gedrag zullen verminderen  
- Zelfeffectiviteit zullen vergroten om dergelijk gedrag te vermijden 
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MODERATOREN/BEMIDDELAARS (MODERATORS) 

Modererende variabelen in mediageletterdheidsstudies vallen over het algemeen in drie klassen:  

1. Agent (of bron):  

• De persoon die de interventie levert, en bij bestaande interventies in mediageletterdheid 
zijn doorgaans docenten, medestudenten en onderzoekers betrokken. Het kan een 
leraar zijn of peer-studenten die zijn opgeleid door de onderzoeker 

• Studies hebben niet direct getest of interventie-effecten variëren per type agents. 
2. Publiek: 

• De setting waarin media-geletterdheidsinterventies worden geleverd 

• Agent= leraar: schoolomgevingen 

• Agent= onderzoeker: verschillende omgevingen zoals scholen, gemeenschappen en 
laboratoria  

• De setting kan een rol spelen bij het bepalen van de effecten → onderzoeken of de 
effecten van mediawijsheidsinterventies een functie zijn van de setting 

• De leeftijd van het publiek kan een belangrijke factor zijn in de effecten van 
mediawijsheidsinterventies 

3. Behandeling:  

• De mate waarin een interventie zijn publiek betrekt, kan de effectiviteit bepalen.  

• Een interventie + produceren van berichten is effectiever dan een interventie die alleen 
gericht is op de analyse van berichten → interventies met actieve publieksbetrokkenheid 
effectiever kunnen zijn dan die met passieve publieksbetrokkenheid  

Mediageletterdheid = multidimensionaal construct.  

→ Interventiebehandeling bevat meerdere soorten geletterdheid (inhoud, grammatica, medium en 

structuurgeletterdheid)  

- Sommige interventies gericht op één type mediageletterdheid andere meerdere typen. 
- Studies hebben echter niet onderzocht of deze factoren samenwerken om additieve effecten 

te veroorzaken →De huidige meta-analyse test dus of het combineren van deze factoren 
sterkere effecten van mediawijsheid zou opleveren. 
 

De frequentie van interventiesessies. 

- Soms enkele sessie, bij andere meerdere sessies betrokken waren. 
- Het verstrekken van een geschikte dosis interventiesessies wordt als cruciaal beschouwd om 

het gewenste resultaat van een interventie te bereiken. 
- In de huidige meta-analyse onderzoeken we of de effecten van mediawijsheidsinterventies 

variëren als functie van de frequentie van interventiesessies. 

 

Interventies hebben betrekking op een steeds breder scala van onderwerpen (alcohol, tabak, geweld, 

lichaamsbeeld, seks, commercialiteit en sociale kwesties)  

- Onderzoeken of effecten per onderwerp verschillen. 
 

Sommige landen een langere geschiedenis van mediageletterdheidsonderwijs dan andere  

- Deze meta-analyse onderzoekt dus of de effectiviteit van interventies op het gebied van 
mediageletterdheid verschilt per land  
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De publicatiestatus (bijvoorbeeld gepubliceerd of niet-gepubliceerd) 

- Onderzoekt of dit effecten van media-geletterdheidsinterventies bepaalt om een mogelijke 
publicatiebias te testen.  

 

→ Zo onderzoeken we of de effecten van mediawijsheid-interventies worden gemodereerd door de agent, de 

setting, leeftijd van het publiek, betrokkenheid van het publiek, interventiebehandeling, sessiefrequentie, het 

onderwerp, het land en de publicatiestatus. 

METHODE 

LITERATUURONDERZOEK 

Er werd onderzoek gedaan via verschillende betrouwbare kanalen (vb. PsychInfo, PubMed etc.) met de 

combinatie van verschillende sleutelwoorden. 

Van de 127 relevante studies die de zoekopdracht opleverde, werden er 51 geselecteerd door het uitsluiten van 

de artikels die niet voldeden aan onderstaande criteria. 

1. Het gebruik van kwantitatieve methoden. 
Kwalitatieve studies kunnen wel een dieper begrip geven van wat studenten leren van 

mediageletterde programma’s, maar een meta-analyse verzamelt kwantitatieve data. 

2. Het testen van de impact van een gestructureerde mediageletterde interventie op een publiek. 
Een typische interventie bevat een programma waarbij participanten: 

a. leren over mediaproductie en zijn effecten op een publiek (les, transcriptie of video) 
b. betrokken zijn bij verschillende activiteiten die relevant zijn voor het programma (vb. 

discussies, huiswerk) 
c. hun eigen mediaberichten produceren op basis van de geleerde zaken in het programma 

3. De studies moeten 1 van deze uitkomsten van mediageletterdheid bevatten: kennis, kritiek, 
invloed, realiteitszin (realisme), gedragsovertuigingen, attitudes, normen, zelfefficiëntie (self-
efficacy) of gedrag. 

4. De studies moeten statistische informatie gerapporteerd hebben die nodig zijn voor een meta-
analyse. 

5. De studies moeten in het Engels geschreven zijn. 

UITKOMSTEN 

Na deze selectie identificeerden we een set van uitkomsten (9) die deze studies consistent bevatten.  

1. Kennis 

Deze term werd in de studies voornamelijk gebruikt om te verwijzen naar kennis van 

specifieke constructietechnieken die gebruikt worden om het publiek te overtuigen, 

alsook algemene kennis over reclame. 

2. Kritiek  
In studies werden termen zoals ‘begrip van overtuigende bedoelingen’ (persuasive intent), 

alsook ‘scepticisme’ gebruikt. Overtuigingen over mediamythes en attitudes tegenover 

mediaberichten of reclame werden ook onder ‘kritiek’ geplaatst, aangezien ze kritische 

percepties over media reflecteren. 

3. Invloed 
De meeste studies onderzochten in welke mate respondenten geloofden dat media het 

publiek kan beïnvloeden. 

4. Realiteitszin (realisme) (deze term werd gebruikt) 
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5. Overtuigingen 
Studies gebruikten termen zoals ‘verwachting’ en ‘gezondheid’ als gevolg van het gebruik van 

tabak. 

6. Attitudes (deze term werd gebruikt) 
7. Normen 

De termen ‘normen’ werd meestal gebruikt. De meeste studies hebben ‘beschrijvende 

normen’ overwogen. 

8. Zelfefficiëntie (Self-efficacy) (deze term werd gebruikt) 
9. Gedrag 

Effectief gedrag, alsook intenties tot bepaald gedrag werden onder deze term geplaatst. 

MODERATOREN/BEMIDDELAARS (MODERATORS) 

Onderstaande moderatoren warden onderzocht. 

1. De actor (agent) 
De actoren warden gecodeerd als leerkracht, peer, onderzoeker of andere. 

2. De setting 
Gerelateerd aan de actor werd de setting gecodeerd als school, gemeenschap, beiden of 

andere. 

3. Doelleeftijd 
De doelleftijd werd gecodeerd als de gemiddelde leeftijd van de respondenten in een 

onderzoek/studie. 

4. Betrokkenheid van publiek 
Betrokkenheid van het publiek werd ingedeeld in de volgende categorieën: 

a. Passieve interventies die enkel een lesgever bevatten met een neerslag (vb. ppt) of 
audiovisueel materiaal. 

b. Interactieve interventies die verschillende activiteiten bevatten. (vb. discussies in de klas, 
rollenspel, games op de computer) 

c. Productieve interventies die de effectieve productie van een bericht bevatten. 
5. Interventiebehandeling 

Interventiebehandeling werd geoperationaliseerd als het aantal mediageletterde 

componenten. Elke studie werd onderzocht om te bepalen of het componenten voor inhoud, 

medium, grammatica en structuurgeletterdheid bevatte. Vervolgens werd het aantal 

componenten in een studie geteld (vb. component inhoud en grammatica zijn aanwezig: 

coderen als 2). Het aantal componenten kon dus variëren van 1 tot 4.  

6. Frequentie van de sessie (hoeveelste sessie) 
Het totaal aantal sessies in de interventie werd gecodeerd. Het aantal sessies varieerde van 1 

tot 40. (gemiddelde = 3.62, mediaan = 2) 

7. Het onderwerp 
Het onderwerp werd gecodeerd als alcohol, tabak, drugs, zelfbeeld en eten, geweld, geslacht, 

adverteren en marketing, sociale problemen (vb. racisme, genderrollen) en algemeen. 

8. Publicatiestatus 
De publicatiestatus werd gecodeerd als gepubliceerd of niet gepubliceerd. 

9. Het land 
Volgende landen kwamen aan bod in de studies: VS, Australië, Canada, Nederland en Tanzania. 

Aangezien er slechts 8 studies buiten de VS warden betrokken, heeft men die onder de noemer 

niet-VS geplaatst. 
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BEREKENING VAN DE EFFECTGROOTTE (EFFECT-SIZE) 

Om de effectgrootte van de meta-analyse te berekenen werden de resultaten van alle studies geconvergeerd in 

een gemeenschappelijke effectgrootte metriek door het gebruik van onderstaande vergelijking: 

 

De effectgrootte stelt het verschil tussen de behandelde en de controlegroep voor. Wanneer er meer dan 1 

behandelde groep was in een studie werd het algemeen gemiddelde over de groepen vergeleken met dat van 

de controlegroep. Als aanvulling hebben ze de berekeningen van de directe posttesten toegevoegd, maar niet 

die van de vertraagde posttesten. Het tijdsverschil voor de directe posttesten was vergelijkbaar over de studies 

heen in deze meta-analyse, terwijl dit niet het geval was voor de vertraagde posttesten (sommigen dagen, 

anderen jaren na de interventie). Een statistisch softwarepakket, Comprehensive Meta-Analysis Version 2, werd 

gebruikt of de effectgrootte te berekenen en het uitvoeren van de meta-analyses. 

ANALYSEMETHODES 

Eerst en vooral werd de gemiddelde effectgrootte berekend over alle uitkomstmaten (zie hierboven 

‘uitkomsten’) heen. 

Vervolgens werd de gemiddelde effectgrootte per uitkomst berekend. Van de 51 afzonderlijke studies, waren 

het aantal studies die een effect van mediageletterde interventies op iedere uitkomst rapporteerden als volgt: 

 

- 10 voor kennis 
- 24 voor kritiek 
- 14 voor realiteitszin (realisme) 
- 3 voor invloed 
- 7 voor overtuigingen 

- 22 voor attitudes 
- 7 voor normen 
- 3 voor zelfefficiëntie (self-efficacy) 
- 25 voor gedrag 

 

 

De analyses zijn uitgevoerd met behulp van willekeurige-effectanalyses (random-effects) op basis van de 

procedure van Hedges & Olkin (1985). Tenslotte zijn er analyses uitgevoerd om de effecten van potentiële 

moderatoren te testen. De moderatoranalyses waren gebaseerd op de gemiddelde effectgrootte van elk 

onderzoek, waarbij alle uitkomsten werden gecombineerd. De categorische moderators (actor, setting, 

betrokkenheid van het publiek, het onderwerp, de publicatiestatus en het land) werden geanalyseerd met 

behulp van categorische analyses met gemengde effecten (mixed-effects), terwijl de continue moderators 

(doelleeftijd, interventiebehandeling en sessiefrequentie) werden geanalyseerd met behulp van metaregressie. 

RESULTATEN 

DE GEMIDDELDE EFFECTGROOTTE VAN MEDIAGELETTERDE INTERVENTIES 

De gemiddelde effectgrootte van mediageletterde interventies, volgens de steekproefgrootte, was 0.37 (p < 

0.001), met een 95%-BI (betrouwbaarheidsinterval) van 0.27 tot 0.47.  

Dit stelt dat, in het algemeen, het effect van mediageletterde interventies significant zijn (positieve richting). 
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DE GEMIDDELDE EFFECTGROOTTE PER UITKOMST 

Mediageletterde interventies hadden bijna op alle uitkomstmaten een positief effect: 

- Kennis (d = 1.12, p < .001, 95%-BI: 0.77 tot 1.47) 
- Kritiek (d = 0.29, p < .001, 95%-BI: 0.20 tot 0.38) 
- Realiteitszin (realisme) (d = 0.54, p < .001, 95%-BI: 0.24 tot 0.84) 
- Invloed (d = 0.60, p < .05, 95%-BI: 0.09 tot 1.11) 
- Overtuigingen (d = 0.23, p < .001, 95%-BI: 0.12 tot 0.35) 
- Attitudes (d = 0.28, p < .001, 95%-BI: 0.17 tot 0.39) 
- Zelfefficiëntie (self-efficacy) (d = 0.34, p < .001, 95%-BI: 0.18 tot 0.50) 
- Gedrag (d = 0.23, p < .001, 95%-BI: 0.15 tot 0.31) 

 

Onze hypothese dat mediageletterde interventies het publiek hun kennis over media, kritiek over media, 

bewustzijn van de invloed van media vergroot en hun mediarealisme verlaagd wordt dus ondersteund.  

De hypothese dat mediageletterde interventie het risico op antisociaal gedrag verlaagt, negatief 

gedragsovertuigingen over en negatieve attitudes tegenover zo’n gedrag verhoogt en de zelfefficiëntie om zo’n 

gedrag te vermijden verlaagt, wordt ook ondersteund. 

Terwijl het effect op normen niet wordt ondersteund. (d = 0.18, p = .08, 95%-BI: −0.02 tot 0.39) 

MODERATOREN/BEMIDDELAARS (MODERATORS) 

Categorische moderatoren 

De effecten van mediageletterdheid varieerden niet van actor, setting, betrokkenheid van het publiek, 

onderwerp, land of publicatiestatus. 

Continue moderatoren 

De resultaten van de metaregressie tonen aan dat frequentie van de sessie (b = 0.008, SE b = 0.002, p < .001) en 

interventiebehandeling (b = −0.05, SE b = 0.02, p < .05) significante moderatoren zijn.  

Studies met meer interventiesessies toonden grotere effectgroottes aan.  

Studies met meer componenten van interventiebehandeling toonden kleinere effecten aan. Dit was niet als 

verwacht. 

Doelleeftijd is geen significante predictor (b = 0.001, SE b = 0.01, p = .86). 

DISCUSSIE 

Deze meta-analyse draagt bij aan de literatuur over mediageletterdheid door: 

1. het voorzien van een samenvatting van de algemene effecten van mediageletterde 
interventies. 

2. het onderzoeken van de effecten van mediageletterde interventies op verschillende 
uitkomstmaten. 

3. het specifiëren van moderatoren die de effectgrootte van mediageletterde interventies 
beïnvloeden. 
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Ten Eerste 

Mediageletterde interventies zijn in het algemeen effectief. Ze hebben positieve effecten op de meeste 

uitkomstmaten in deze meta-analyse (ondanks het effect op normen).  

De resultaten suggereren dat het mogelijk is om interventies in mediageletterdheid te gebruiken om de 

schadelijke effecten van massamedia aan te pakken.  

➔ De effecten van de media op risicovol gedrag (bv. geweld, roken en alcoholgebruik door 
minderjarigen) worden al lang bekritiseerd.  

➔ De resultaten van deze studie suggereren dat interventies in mediageletterdheid een 
effectieve benadering kunnen zijn om potentieel schadelijke effecten van mediaberichten te 
verminderen.  

Interventie-effecten werden gevonden bij uiteenlopende onderwerpen voor diverse doelgroepen, voor een 

breed scala aan mediagerelateerde (bv. kennis) en gedragsgerelateerde (bv. attitudes en gedrag) resultaten.  

➔ De resultaten dat interventie-effecten niet varieerden afhankelijk van de doelleeftijd, de 
setting, de betrokkenheid van het publiek en het onderwerp suggereren dat interventies even 
effectief kunnen zijn in een breed spectrum van instellingen (bv. school, gemeenschap of 
laboratorium), leeftijdsgroepen, niveaus van betrokkenheid van het publiek en onderwerpen 
(bijv. alcohol, geweld en seks).  

➔ Interventies op het gebied van mediageletterdheid zijn met name belangrijk bij de 
ontwikkeling van sociale media omdat de kwaliteit van informatie die via sociale media 
(bijvoorbeeld Twitter) wordt verspreid, niet is gegarandeerd, en dus is de geletterdheid van 
het publiek belangrijker dan ooit geworden. 
 

Ten tweede 

De huidige studie verduidelijkt een aantal uitkomstmaten die kunnen worden beïnvloed door interventies in 

mediageletterdheid op basis van een beoordeling van een aantal theoretische kaders die relevant zijn voor 

mediageletterdheid.  

➔ Hoewel deze meta-analyse niet in staat was om een directe test uit te voeren van verschillen 
in effectgrootte door het type uitkomst, geven de resultaten aan dat interventies in 
mediageletterdheid verschillende effecten hebben op de twee soorten uitkomsten: 
mediarelevante uitkomsten en gedragsrelevante resultaten.  

➔ Dat wil zeggen dat interventies in mediageletterdheid grotere effecten kunnen hebben op 
mediarelevante uitkomsten (bv. kennis en realisme) dan op gedragsrelevante uitkomsten (bv. 
attitudes en gedrag).  

➔ Dit kan zijn omdat interventies in mediageletterdheid meer gericht zijn op mediagerelateerde 
inhoud dan op gedragsgerelateerde inhoud.  

Omdat de meeste interventies op het gebied van mediageletterdheid gericht zijn op het versterken van kritisch 

denken in plaats van op het veroorzaken van gedragsverandering, kunnen interventies op het gebied van 

mediageletterdheid een grotere impact hebben op mediagerelateerde uitkomsten.  

➔ Dit kan verder worden verklaard door het idee dat mediarelevante uitkomsten meer proximale 
of directe uitkomsten zijn van interventies in mediageletterdheid, terwijl gedragsrelevante 
uitkomsten meer distale uitkomsten zijn.  

➔ Proximale uitkomsten zijn die welke directer worden beïnvloed door interventies op het 
gebied van mediageletterdheid, terwijl distale uitkomsten die zijn die meer op afstand worden 
beïnvloed door interventies. 



98 
 

➔ Het is dus niet verwonderlijk dat interventies op het gebied van mediageletterdheid sterkere 
effecten zullen hebben op mediagerelateerde uitkomsten dan op gedragsrelevante 
uitkomsten.  

Toekomstige interventies in mediageletterdheid kunnen baat hebben bij het actief combineren en integreren 

van mediagerelateerde educatieve componenten en gedragsgerelateerde educatieve componenten. 

Ten derde 

Ten slotte identificeerde de huidige meta-analyse de moderatoren die de effectgrootte van 

mediawijsheidsinterventies beïnvloeden. De resultaten van de moderatoranalyses gaven aan dat de impact van 

mediawijsheidsinterventies toenam als een functie van het aantal sessies, wat suggereert dat 

mediawijsheidsinterventies meer kans van slagen hebben als het programma wordt versterkt door meerdere 

sessies.  

Toekomstig onderzoek 

De bevindingen van deze studie suggereren gebieden van toekomstig onderzoek. Wat de interventiebehandeling 

betreft, zijn de resultaten enigszins onverwacht. Over het algemeen waren interventies met minder 

componenten effectiever dan die met meer. Er kunnen ten minste twee mogelijke verklaringen zijn voor deze 

bevinding.  

➔ Een verklaring is dat interventies met meer componenten waarschijnlijk te veel informatie 
bevatten, wat leidt tot informatieoverbelasting en informatieverlies. Dit kan worden verklaard 
door het beperkte capaciteitsmodel van informatieverwerking (Lang, 2000).  

➔ Een andere mogelijke verklaring is dat interventies met meer componenten eerder 
verwarrend zijn, vooral voor jonge doelgroepen die minder cognitief geavanceerd zijn. Zo ja, 
dan kan een eenvoudig en meer gericht onderwijsprogramma de effecten van een 
mediawijsheidsinterventie versterken.  

Toekomstig onderzoek zou dus de effecten van interventies in mediageletterdheid moeten onderzoeken door 

het aantal behandelingscomponenten te variëren en rekening te houden met de leeftijd van het publiek. 

De actor was geen significante moderator. M.a.w. de effectgrootte van de interventie varieerde niet per actor. 

Bestaand bewijs over de rol van middelen bij interventie-effecten is niet helemaal consistent.  

➔ Sommige studies hebben aangetoond dat experts effectiever zijn dan niet-experts, terwijl 
andere suggereren dat peers effectiever zijn dan niet-peers.  

➔ Door experts geleide interventies kunnen effectiever zijn vanwege hun kennis, ervaring en 
autoriteit, terwijl niet-deskundige interventies effectiever kunnen zijn vanwege waargenomen 
gelijkenis en identificatie.  

Het effect van actoren op interventies in mediageletterdheid kan worden verduidelijkt wanneer toekomstige 

interventies de effecten van experts en collega's rechtstreeks vergelijken. 

Limitaties/tekortkomingen/beperkingen 

Deze meta-analyse heeft enkele beperkingen.  

1. Ten eerste werden sommige niet-gepubliceerde onderzoeken, zoals congresverslagen, niet in 
de analyse opgenomen. De gemiddelde effectgrootte voor gepubliceerde onderzoeken was 
echter niet groter dan die voor niet-gepubliceerde onderzoeken, wat erop wijst dat er geen 
publicatiebias is. Bovendien was Rosenthal's faalveilige N voor deze studie 4.688, wat het 
aantal ontbrekende studies aangeeft dat nodig is om de resultaten van deze meta-analyse niet 
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significant te maken. Dit suggereert dat het onwaarschijnlijk is dat onze bevindingen te wijten 
zijn aan publicatiebias. 

2. Ten tweede werden sommige studies uitgesloten van deze meta-analyse vanwege het gebrek 
aan noodzakelijke statistische informatie. 
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LERANING ANALYTICS 

13. LEARNING ANALYTICS IN HET ONDERWIJS: EEN ONDERWIJSKUNDIG PERSPEC TIEF (SURFNET) 

INLEIDING 

Waarom learning analystics (LA)? Meer inzicht in het onderwijsproces, gerichte feedback aan 

studenten en verbetering van het onderwijs. Digitale voetsporen kunnen verzameld en geanalyseerd 

worden. Deze maken het mogelijk om voorspellingen te doen over de kwaliteit van het gebruikte 

onderwijsmateriaal, de wijze waarop docenten en studenten omgaan met het materiaal, het gebruik 

van de digitale leer- en omgeving… 

Doel van dit rapport: LA is een belangrijk thema voor SURF-net. In samenwerking met HO onderzoekt 

SURF-net hoe LA kan bijdragen aan onderwijs op maat. Het rapport biedt docenten en 

onderwijsontwikkelaars ondersteuning en inspiratie bij het toepassen van LA. 

Opzet van dit rapport: samen met vertegenwoordigers uit het HO literatuuronderzoek naar modellen 

voor onderwijskundig ontwerp gecombineerd met effectief gebruik van LA in het onderwijs. 

WAAROM LEARNING ANALYTICS? 

LA = goudmijn aan data over studentgedrag en leerbehoefte. 

- Real-time informatie aan docenten; 

- Real-time inzicht bieden in studentgedrag; 

- Studenten inzicht en sturing bieden over hun leergedrag. 

Een lesontwerp maken en beoordelen: evaluatie en verbetering. LA kan op elk moment informatie 

leveren, dus zowel vooraf, tijdens en na. 

! wel beperkt tot de digitaal gemeten acties van de studenten. Toch informatie die heel 

ondersteunend en waardevol voor studenten en docenten. 

A. HOE TE BEGINNEN? 

LA = cyclisch proces. Het volgt gedrag van de studenten in de 

leeromgeving, alle muisklikken. 

Analyseren en zichtbaar maken: gegevens analyseren en 

interpreteren a.d.h.v. algoritme. Vaak grote hoeveelheid info, dus 

goede visualisatie van belang. 

Interventies: o.b.v. voorspellingen kijken naar risicofactoren en 

zichtbaar maken welke studenten in deze categorie vallen. 
 

LEARNING ANALYTICS IN HET ONDERWIJSONTWERPPROCES 

EEN STAPPENPLAN 

Tot op heden weinig onderzoek naar de bruikbaarheid van onderwijskundige theorieën bij het werken 

met LA. Daarom dit rapport waarin met tracht te komen tot een aantal algemene indicatoren die van 

belang zijn voor LA. 
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Onderwijskundig ontwerpen is een proces van stappen doorlopen tussen het stellen van leerdoelen 

en het toetsen of deze behaald zijn. In onderwijs steeds meer ICT-toepassingen → biedt kansen om LA 

te gebruiken als onderdeel van de leeromgeving en van het onderwijskundig ontwerp. 

Algemeen stappenplan voor onderwijskundig ontwerp met drie fases: (vb. bij elke fase in tekst) 

(1) Oriëntatie op het vak; formuleren van de leerdoelen en de toetsing; 

(2) Ontwerpen van de leerfuncties, inhoud en de bijbehorende leeractiviteiten; 

(3) Keuzes van lesmateriaal, van werkvormen en van praktische factoren. 

Aan deze fases voegen we nog een vierde element toe: de context. 

DE VRAGEN 

Vragen bij oriëntatie op het vak: leerdoelen en assessment 

 

Vragen bij leeractiviteiten 

 

Vragen bij groepsactiviteiten 
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Vragen bij toetsen 

 

Vragen bij materialen en middelen 

 

Vragen bij context, studentkenmerken en cursus 

 

INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS 

Belangrijke vragen bij interventies zijn: 

- Wanneer voer je de interventie uit? 

- Op wie richt je de interventie? 

- Wat is een effectieve interventie? 

KENMERKEN VAN EFFECTIEVE INTERVENTIES 

Effectieve interventies in het onderwijs hebben een aantal kenmerken: 

- Ze vinden tijdig plaats; 

- Ze gaan uit van een persoonlijke benadering; 

- Ze hebben een doel en een middel. 

Tijdigheid: voer een interventie uit voordat de leeractiviteit is afgelopen. Hoe vroeger, hoe beter. 
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Persoonlijke benadering: keuze tussen persoonlijk of automatisch uitvoeren.  

Doel en middel: belangrijk om doel en middel te kennen. 

AANDACHTSPUNTEN BIJ INTERVENTIES 

Interventies kunnen positief bijdragen aan onderwijs. Maar enkele kanttekeningen… 

- Studenten stoppen snellen met een vak als ze een interventie ontvingen 

o Voornamelijk keuzevakken 

- Studenten stelden hun doelen naar beneden als ze een interventie ontvingen 

- Verhoogde werklast voor docenten 

Dus goed nadenken voor je gaat interveniëren! 

VOORBEELDEN 

Case 1 - Learner Analytics for Sustaining Europe’s Resources (LASER) van de Open Universiteit: geeft 

inzicht in de groepsdynamiek van studenten die leren in online groepen. Gericht op de leeromgeving 

van European Virtual Siminar (EVS). Dit is een gezamenlijke opleiding van Europese universiteiten. 

Case 2 - RioPACE van Rio Salado College: het early warning system in Arizona in de VS. Het systeem 

voert wekelijkse analyses uit om vroegtijdig studenten te identificeren die slecht presenteren. 

Classificeert in drie risicoklassen met een voorspellend model, vijf variabelen: (1) frequentie waarmee 

student inlogt in leersysteem, (2) mate waarin student systeem gebruikt, (3) aantal opdrachten student 

indient, (4) aantal punten dat student verdiend binnen cursus en (5) huidige studielast van de student. 

Case 3 - Open Academic Analytics Initiative (OAAI) van Marist College: systeem van het Marist College 

in NY in de VS. Doel: bepalen of een student zo veel risico loopt dat een interventie nodig is, voorspeld 

met volgende variabelen: (1) gestandaardiseerde toets scores, (2) student een deel- of voltijdsstudie 

volgt, (3) gewogen gemiddelde cijfer en (4) mate waarin de student het online studiesysteem gebruikt. 

Case 4 - risicogedrag in kaart brengen bij University of New England Business School: gerichte 

interventies voor studenten die risicogedrag vertonen. Ze kijken of de student na aanvang trimester 

en enige tijd voor deadline van een opdracht gebruik heeft gemaakt van het systeem. 

Case 5 - voorspellend model om studenten per cursus in een van de drie risicoklassen in te delen door 

gebruik van data uit diverse computersystemen. 

AANBEVELINGEN EN UITDAGINGEN 

Potentie van LA is enorm, kan belangrijke bijdrage leveren aan studiesucces en het voorkomen van 

studievertraging of -uitval. LA geeft studenten feedback over eigen leerproces en docenten krijgen 

feedback over het leren van studenten, effectiviteit van de leeromgeving en mogelijke verbeteringen. 

AANBEVELINGEN 

Learning analytics als deel van onderwijsontwerpproces: LA kan een aanvullend onderdeel vormen. 

Ontwerpen doe je fase na fase. 

Begin op tijd: te laat om tijdens of na afloop.  

Zorg voor concrete vragen: vragen per fase, welke info wil je net vastleggen en analyseren?  

Begin klein en deel ervaringen: kies een klein onderdeel en ga daarmee verder. 
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Effectieve interventies: aandachtspunten bij interversies zijn een duidelijk doel, een tijdige uitvoering 

en een persoonlijke aanpak. Onderwijs is mensenwerk. 

UITDAGINGEN 

Welke data? Juiste data verzamelen is zeer belangrijk! 

- Techniek: op welke manier kan de benodigde data uit systemen worden gehaald? Welke 

standaarden kunnen daarvoor worden gebruikt en zijn deze volwassen genoeg? 

- Visualisatie: overzichtelijk dashboard. (slechts weinig bekend over welke visualisaties effectief 

en efficiënt zijn. 

- Effecten: wanneer de juiste data inzichtelijk zijn, kan onderzocht worden wat de effecten van 

LA zijn in het onderwijskundig ontwerpen. 

- Juridisch en ethisch: werken met LA valt onder een bepaalde wetgeving. 

BIJLAGE 1: STAPPENPLAN VAN EEN ONDERWIJSKUNDIG ONTWERP 

 

Duisterwinkel, Van der Aalst, den Brok (2014) hebben een algemeen stappenplan ontwikkeld voor 

het maken van een onderwijskundig ontwerp.
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14. PRIVACY AND LEARNING ANALYTICS –  IT’S A DELICATE ISSUE. 6TH LEARNING ANALYTICS 

AND KNOWLEDGE CONFERENCE 2016 (DRACHSLER, GRELLER) 

ABSTRACT 

Het wijdverspreide gebruik van Learning Analytics (LA) en Educational Data Mining (EDM) is recent gestagneerd 

en in sommige gevallen zelfs afgenomen omdat overheden, belanghebbenden en burgerrechtengroeperingen 

bezorgd waren over de privacy en ethische aspecten rond het verzamelen van persoonlijke data. In deze huidige 

discussie worden angsten en realiteit vaak gemixt waardoor er een onzekere sfeer gecreëerd wordt voor mensen 

die LA kunnen gebruiken. In deze paper worden de meest voorkomende standpunten en voorstellen tot 

oplossingen van de LA-gemeenschap geanalyseerd. Er wordt geëindigd met een checklist met 8 punten, genaamd 

DELICATE, die door onderzoekers, beleidsmakers en verantwoordelijken van instituties gebruikt kan worden om 

een betrouwbare implementatie van LA door te voeren. 

1. INLEIDING 

Learning analytics: huidige situatie 

• Een revolutionaire game-changer voor onderwijs en leren 

• Ontwikkeling vertraagd door bezorgdheid over identiteit en integriteit van individuen 

• Bezorgdheden ingebed in de wijdere context van internetveiligheid en commerciële exploitatie 
van gegevens en arbeid op het internet 

→ Discussie over acceptabele benaderingen voor de institutionele implementatie van LA 

Voorbeeld 1:  

Het inBloom analytics systeem werd voorgoed gesloten nadat ouders en actiegroepen hun bezorgdheden geuit 

hadden over het misbruik van data voor commerciële doeleinden en over hun algemene veiligheid omtrent 

cyberaanvallen. 

Voorbeeld 2: 

Snappet in Nederland verzamelde data om het succes van de leerlingen te voorspellen. Snappet voorzag de 

school dan van informatie over onderwijskundige interventies. De nationale organisatie voor de bescherming 

van persoonlijke data vond dat deze persoonlijke data volgens de Nederlandse wet op privacy behandeld moest 

worden. Omdat de data inzichten verschafte over de prestaties van leerlingen op school werd ze als heel 

gevoelige data geclassificeerd die aan de hoogste privacy eisen moest voldoen. 

→ Deze twee voorbeelden illustreren hoe gevoelig de privacy en het ethisch gebruik van onderwijskundige data 

is, en zeker wanneer het over minderjarigen gaat. 

→ De angsten voor schending van de privacy zijn niet enkel op minderjarigen van toepassing maar op alle 

leeftijdsgroepen en kan tot protest en falen van de implementatie van LA betekenen 

• Acceptatie van technologische oplossingen om data in het onderwijs te gebruiken hangt af van 
het bewustzijn van de participanten over: 

o De gevolgen van het gebruik van het systeem 
o De validiteit en relevantie van de verkregen resultaten 
o Het niveau van transparantie van het data model 

▪ Hoe wordt de data verzameld 
▪ Hoe wordt de data opgeslaan 
▪ Hoe wordt de data verwerkt 
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▪ Hoe wordt de data verspreid 
 

• Bij LA zit de moeilijkheid in de complexiteit van de dataverzameling en algoritmische 
analyseprocessen 

o Het kan moeilijk zijn om leraren, leeringen, ouders, etc. in te lichten over hoe en welke 
data verzameld wordt, de verwerking en de resultaten, etc. 

→ In deze paper wordt het onderwerp vanuit een institutioneel en beleidsperspectief benaderd om richtlijnen 

te voorzien voor onderwijsverantwoordelijken, besluitvormers, etc. omtrent de implementatie van privacy-

conforme en ethisch oplossingen voor Learning Analytics. Daarom werd er een checklist met 8 componenten 

ontworpen genaamd DELICATE die als reflectiemiddel kan dienen. 

→ Verder worden verschillende criteria besproken van ethiek en privacy die de basis voor de checklist vormen. 

Er word een tool voorzien waarmee men de privacy risico’s kan checken die aan de dataprocessen verbonden 

zijn en hoe ze ermee om kunnen gaan. 

2. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN: ETHIEK EN PRIVACY BIJ LEARNING ANALYTICS 

• Er zijn weinig papers gepubliceerd over privacy en ethiek bij LA  
• Nog minder beleid of richtlijnen ontwikkeld en gepubliceerd omtrent privacy of ethische 

implicaties bij LA 

• De wet op privacy kent iedereen maar er is weinig aandacht besteed aan privacy vanuit een 
gebruikersgericht perspectief om de gebruikers gerust te kunnen stellen wanneer we hen 
datadiensten aanbieden 

• Er zijn geen duidelijk omschreven best practices voor de anonimisering, het hergebruik, de opslag 
en de beveiliging van onderwijsundige data 

 

Er werden gebruikersgerichte benaderingen gehanteerd die de participanten de controle gaven over de data 

maar er waren nog veel ontbrekende aspecten. 

Privacy- en data beschermingskader (Steiner et al.) 

• Data privacy 

• Doel en data ownership 

• Toestemming 

• Transparantie en vertrouwen 

• Toegang en controle 

• Verantwoordelijkheid en beoordeling 

• Datakwaliteit 

• Data management en veiligheid 
 

→ Tools die ontworpen zijn voor LA moeten in lijn liggen met deze componenten 

Een studie van de literatuur zorgde voor verschillende criteria die in de DELICATE checklist opgenomen werden 

zoals vragen over het doel van de dataverzameling, data ownership en toegang, informed consent, anonimisatie, 

transaparantie van het verzamelingsproces, etc. 

3. ETHIEK, PRIVACY EN DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN OVER WETTELIJKE KADERS 
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• Ethiek 
o Morele code van normen en conventies die in de samenleving bestaan 
o Extern aan een persoon 
o Welk gedrag als ethisch aanzien wordt verschilt tussen verschillende tijden en culturen 

• Privacy 
o Intrinsiek deel van een persoon’s identiteit in integriteit 
o Contextgebonden: vormt de grens van een persoon of identiteit met ander entiteiten 
o Binnen een bepaalde cultuur of tijdperk kan wat als privacy gezien wordt toch verschillen 

▪ Vb. grote vs kleine gezinnen 

→ In het populaire denken en spreken is er overlap tussen privacy en ethiek die tot verwarring kan leiden 

wanneer de effecten van LA op één van de twee aspecten besproken wordt 

→ Beide concepten hebben gemeen dat ze vanuit verschillende perspectieven benaderd kunnen worden: 

sociologisch, psychologisch, filosofisch en religieus.  

3.1 ETHIEK 

• Ethiek is de morele filosofie die bestaat uit: 
o Systematiseren van concepten van goed en foutief gedrag 
o Verdediging van concepten van goed en foutief gedrag 
o Aanbevelen van concepten van goed en foutief gedrag.  

 

• Privacy is een levend concept dat gebaseerd is op: 
o Voortdurende persoonlijke grensonderhandelingen met de omringende ethische omgeving 

De onderzoeksethiek is in de afgelopen jaren een urgent en actueel onderwerp geworden, in de eerste plaats als 

gevolg van discussies over gedragscodes in de biomedische wetenschappen zoals het menselijk genoom, maar 

ook, meer recentelijk, in de vorm van "verantwoord onderzoek en innovatie" (RRI), dat door de Europese 

Commissie wordt gepromoot. 

De eerste geschreven principes voor onderzoeksethiek zijn afkomstig uit Nuremberg (1949) om Nazi-artsen te 

veroordelen voor hun guweldaden tijdens WOII.  

• De Nurembergcode omvat 10 internationaal erkende principes voor onderzoek op mensen: 
 

1. De betrokkenen moeten vrijwillig zijn, goed geïnformeerd en toestemming geven voor hun 
deelname aan het onderzoek 
 

2. Het experiment moet gericht zijn op positieve resultaten voor de maatschappij 
 

3. Het experiment moet gebaseerd zijn op voorkennis die het expermiment rechtvaardigt 
 

4. Het experiment moet onnodige fysieke en geestelijk lijden vermijden 
 

5. Het experiment mag niet worden uitgevoerd wanneer er risico is op overlijden of invaliditeit  
 

6. De risico's van het experiment mogen niet meer zijn dan de verwachte humanitaire 
voordelen. 

 

7. Er moeten voorbereidingen worden getroffen om de proefpersonen voldoende te 
beschermen tegen de gevolgen van het experiment. 
 

8. Het personeel dat het experiment uitvoert of eraan deelneemt moet volledig opgeleid  en 
wetenschappelijk gekwalificeerd zijn 
 

9. De proefpersonen moeten de vrijheid hebben om onmiddellijk te stoppen met het 
experiment op elk moment dat ze zich lichamelijk of geestelijk niet in staat voelen om door 
te gaan 
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10. Het medisch personeel moet het experiment stopzetten als ze observeren dat er een gevaar 
voor de patiënt kan ontstaan 

• Verklaring van Helsinki (1964): ethische principes ontwikkeld door de World Medical Association 
voor ethisch onderzoek op mensen 

• Belmont rapport (1978) door de US National Comission for the Protection of Human Subjects of 
Biomedical and Behavioural Science 

→ Beide documenten bouwden verder op de basisprincipes van de Nurembergcode en vormden samen de 

moderne ethische gedragscode voor onderzoekers, vooral in het medische veld.  

→ Nu worden ze ook toegepast voor technologisch onderzoek en dataverzameling over mensen 

• Basisprincipes hedendaagse code: 
o Vrijwillige deelname aan onderzoek 
o Geïnformeerde toestemming van de participanten, bij minderjarigen van de ouders of 

voogd 
o De resultaten van het onderzoek zijn in het belang van de samenleving 
o Geen risico’s (fysiek of psychologisch) voor de participanten door deel te nemen aan het 

onderzoek 
o De privacy van de participanten blijft beschermd en er is vertrouwelijkheid van de 

informatie 
o De keuze om uit het onderzoek te stappen 

• Onethisch onderzoek bij learning analytics: 
o De ene groep krijgt een positieve stimulus en de andere groep een negatieve 
o Geen fysieke schade maar deprivatie van voordelige leermogelijkheden voor de ene 

groep dus onethisch 

• Het verhinderen van onethisch onderzoek: 
o Ethische commitées moeten de fundamentele rechten van participanten verzekeren 

(dieren & mensen) 
o Onderzoeksethiek maakt deel uit van de opleiding van jonge wetenschappers 

 

→ Het risico op onethisch onderzoek aan westerse universiteiten is beperkt 

Opkomst van Big data en opslag in de cloud zorgt voor nieuwe ethische uitdagingen: 

• Facebook 
o Nieuwoverzicht van facebookgebruikers werd gemanipuleerd zonder melding of 

informed consent 
o Heel veel reactie op dit onderzoek 
o Het onderzoek bracht inzichten aan het licht over menselijk gedrag maar was 

tegelijkertijd onethisch  
 

• Het onderwijskundige domein is heel gevoel voor ethiek 
o Er moet heel voorzichtig omgesprongen worden met het gebruik van leerlingengegevens 

voor learning analytics 

Opmerking: 

Ethische goedkeuring is enkel vereist voor experimenten. Als een systeem opgezet wordt dat onderdeel wordt 

van de infrastructuur van een institutie dan wordt er niet altijd ethische goedkeuring gezocht. Het nieuwe 

systeem moet dan voldoen aan de privacy en databeschermingswet zoals in de wetgeving staat. 
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3.2 PRIVACY 

• Het recht om alleengelaten te worden, beschermt individuen (Warren &brandeis, 1890) 
 

• Het recht op geïnformeerde zelfbeschikking (Westin, 1968) 
o In de context van nieuwe technologieën 
o Elk individu weegt de wens voor privacy continu af tegen het verlangen naar interactie  

 

• Privacy als controle over informatie (Flatherty) 
o Computernetwerken vormen een bedreiging voor de privacy 
o Gegevensbescherming als onderdeel van privacy 

▪ Persoonlijke gegevensverzameling, -gebruik en -verspreiding 

• Privacy heeft 3 dimensies: informatieve privacy, besluitmatige privacy & lokale privacy (Roessler) 
o Maakt onderscheid tussen privacy, anonimitiet en databeveiliging 

 

• Contexutele integriteit als belangrijk aspect van privacy 
o Concept dat een leidraad biedt om te reageren op conflicten tussen waarden en 

belangen 
o Biedt een systematische setting om privacy te begrijpen 
o Kader voor de evaluatie van de informatiestroom tussen individuen of entiteiten dat de 

nadruk legt op de verklaring waarom bepaalde aspecten publieke verontwaardiging 
oproepen omtrent privacy en andere niet 

→ ‘Big data’ staat haaks op contextuele integriteit omdat het de bedoeling is om zoveel mogelijk 

gegevens te integreren en er nieuwe inzichten uit te halen. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van 

gegevens die onder verschillende omstandigheden zijn verzameld en het hergebruik van gegeven staat 

haaks op contextuele integriteit 

• Privacy is de vrijheid van onredelijke beperkingen die de vrijheid creëren om de eigen identiteit 
te reconstrueren (Hildebrand) 

o Privacy van een wettelijk perspectief 
o Data mining kan gezien worden als beïnvloedend voor de persoonlijke ontwikkeling 

van de identiteit 
 

3.3 WETTELIJKE KADERS 

• De europese positie tegenover LA werd beschreven in het rapport van de Europese Commissie 
‘Nieuwe manieren van leren en onderwijzen in het hoger onderwijs’.  

• De commissie verklaarde:  
o “De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de wettelijke kaders de instellingen voor hoger 

onderwijs in staat stellen om leergegevens te verzamelen en te analyseren.  
o De volledige en geïnformeerde toestemming van de studenten moet een vereiste zijn  
o De gegevens mogen alleen voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.  
o Onlineplatforms moeten de gebruikers op een duidelijke en begrijpelijke manier 

informeren over hun privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.  
o Individuen moeten altijd de keuze hebben om hun gegevens te anonimiseren.” 

• De aanbevelingen werden gebaseerd op de EU databeschermingsrichtlijn, de Europese wet op de 
bescherming van persoonlijke data, vergelijkbaar met de Fair Information Practice Principles van 
de OESO 

• EU databeschermingsrichtlijn: 
o Persoonlijke data: 
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▪ Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon  

▪ (In)directe identificatie aan de hand van een identificatienummer of van een of 
meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, 
fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

▪ Richtlijn geldt niet als de data goed geanonimiseerd is 
 

o Europese commissie volgt de Nurembverg code en Helsinki verklaring door: 
▪ Het vereisen van toestemming 
▪ Naleving van de wet 
▪ Onderzoek moet voordelig zijn voor de samenleving 

 

o Ze volgen ook enkele algemene verplichtingen, het gebruik van persoonlijke data moet: 
▪ Verwerkt worden op een eerlijke en rechtmatige manier 
▪ Gebruikt worden voor welbepaalde, expliciete en legitieme doeleinden 
▪ Gevrijwaard zijn van secundair gebruik en verdere verwerking 
▪ Adequaat, relevant en niet buitensporig gebruikt worden 
▪ Accuraat en up-to-date zijn 
▪ Niet langer opgeslaan worden dan nodig is  

→ Deze principes zijn ook geldig als participanten hun volledige toestemming geven om de data te 

gebruiken 

o Beperkt de Big Data bedrijven: 
▪ Het gebruik van de data wordt beperkt tot gelimiteerde doeleinden 
▪ Big Data bedrijven verzamelen data en hergebruiken die later in een nieuwe 

context 
▪ Dit hergebruik is in tegenstrijd met de richtlijnen van de EU en het concept van 

contextuele integriteit 
 

o Het recht om vergeten te worden  
▪ Werd aan de richtlijn toegevoegd door het hergebruik van data voor andere 

doeleinden 
▪ De wens van inidviduen om de ontwikkeling van hun leven op autonome wijze te 

bepalen, zonder voortdurend of periodiek te worden gestigmatiseerd als gevolg 
van een specifieke actie in het verleden  

▪ Vb. Het verwijderen van de zoekgeschiedenis  
▪ Er gaan serieuze uitdagingen gepaard met de recht om persoonlijke digitale 

vingerafdrukken en dataschaduwen te verwijderen 

• Digitale vingerafdrukken: sporen die door een persoon achtergelaten 
worden in elektronische systemen 

• Dataschaduwen: data over een individu dat andere achterlaten (vb. 
getagde foto’s op fb) 

▪ Het blijft vaan onduidelijk tegenover wie dit recht geclaimed kan worden 

• Naast de evolutie van de wettelijke kaders nemen ook privé actoren intitiatief 
o Scholen tekenen een Privacy Pledge om onderwijsgegevens te beschermen 
o Startpunten zoals de code voor het uitvoeren van LA 

▪ Het ethisch gebruik van leerlingengegevens voor LA 
▪ Goede blueprint zodat andere implementaties zouden volgen 

4. ANGST VOOR LEARNING ANALYTICS  

• Wijdverspreide angst voor negatieve gevolgen van het gebruik van LA 
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o Negatieve aandacht 
o Verlies van reputatie en merkwaarde 
o Wettelijke aansprakelijkheden 

• Learning analytics zijn veelbelovend voor onderwijsinnovaties maar: 
o Twijfels over  de oneerlijke en ongerechtvaardigde discriminatie van participanten 
o Schending van privacyrechten 
o Onbedoelde en indirecte druk om te presteren volgens kunstmatige indicatoren 
o Geen transparantie van de Learning Analytics-systemen 
o Verlies van controle door geavanceerde intelligente systemen die bepaalde beslissingen 

afdwingen  
o De onmogelijkheid om gegevens volledig te anonimiseren 
o Twijfels over het veiligstellen van de toegang tot gegevens 
o Hergebruik van gegevens voor niet-bedoelde doeleinden 

→ Deze zorgen moeten in acht genomen worden wanneer men LA op een goede manier wil implementeren 

• Privacy en rechten aanvechten door een wetswijziging? 
o Sommigen pleiten voor een aanpassing van het recht op privacy aan de nieuwe eeuw van 

Big Data 
o “Privacy is dead” (Mark Zuckerberg) 
o Privacy werd sterk beïnvloed door nieuwe technologische ontwikkelingen 

→ Privacy is een fundamenteel mensenrecht dat om goede redenen werd vastgelegd. We moeten zorgen dat de 

technologieën het leren ondersteunen binnen de bestaande ethische en wettelijke grenzen  

Grote verscheidenheid aan angsten met betrekking tot de analyse, het delen en het gebruik van 

persoonsgegevens, met inbegrip van leerlinggegevens en digitale sporen. In vergelijking met andere domeinen 

kunnen de institutionele omgevingen in het onderwijs als relatief veilige havens worden beschouwd. 

Dit is te wijten aan: 

• Attente aard van het onderwijssysteem dat verantwoordelijk is voor de persoonlijke 
ontwikkeling van jongeren 

• De jarenlange ervaring en praktijk van ethisch 

• De publieke controle en transparantie die veel verder gaat dan welke andere sector dan ook. 
Leerlingen moeten zich daarom in een veilige ruimte kunnen voelen, waar ze fouten mogen 
maken zonder bang te hoeven zijn voor gevolgen of onnodige publiciteit. 

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende en meest kritische onderwerpen, zorgen of argumenten 

tegen toegepaste Learning Analytics: 

4.1 MACHTSRELATIE, DATA/GEBRUIKERSEXPLOITATIE 

Kritiekpunten tegen analytics en Big Data: 

• De asymmetrische machtsrelatie tussen de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en 
de betrokkene -> een gevoel van machteloosheid en uitbuiting 
 

• Uitbuiting van digitale arbeid, zoals het geval is met facebook waarbij gebruikersgegevens en 
bijdragen voor commerciële winsten te gelde worden gemaakt.  

• Datamodellen zijn niet neutraal, maar ze weerspiegelen en keren een "ideale" identiteit  om. Dit 
betekent dat datasubjecten een data-identiteit krijgen van anderen: 
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o Kan wrijving veroorzaken, vooral in de context van de wereldwijde economische en 
culturele scheidslijnen tussen de westerse wereld en de ontwikkelingslanden 
 

o In mindere mate is er ook asymmetrie in de macht tussen de aanbieders van Learning 
Analytics en de gebruikers. 

→ Hoewel deze zorgen reëel en ernstig zijn, presenteren de zaken zich anders in een 
institutionele leercontext. Uitdagingen hier: toegenomen openheid van 
onderwijsinstrumenten, het gebruik van clouddiensten en sociale netwerken, de druk om het 
onderwijs te commercialiseren en te vercommercialiseren.  
 

→ Belangrijkste doelstelling die we met de DELICATE-lijst en de omringende discussie nastreven, 
is het stimuleren van data-intensieve leeraanbieders om zich te ontwikkelen tot 'Trusted 
Knowledge Organisations' die een verantwoorde, transparante en veilige omgang met 
persoonsgegevens kunnen aantonen. 
 

4.2 DATA OWNERSHIP 

• Geen duidelijke regeling voor het eigendom van de gegevens van een partij. 
 

• Data ownership is een zeer moeilijk juridisch begrip.  
= de digitale voetafdruk die iemand achterlaat is eigendom van de betrokkene zolang deze niet 

anders is gespecificeerd in de dienstverleningsvoorwaarden van de aanbieder van het digitale 

systeem: 

o Bijkomende factor: de betrokkene niet al die tonnen data-broodkruimels per dag kan 
beheren => behoefte aan dienstverleners die de opslag en het beheer van de gegevens 
voor hun rekening nemen. 

o Een enkele betrokkene heeft geen eigendomsrechten op een geaggregeerd 
datamodel dat is berekend op basis van zijn digitale voetafdruk. Maar volgens artikel 
12 van de EU-Databeschermingsrichtlijn 95/46/EG heeft de betrokkene altijd het recht 
om op de hoogte te zijn van alle informatie die over hem of haar is verzameld. 

→ Ownership is nog complexer bij de verwerking van gegevens! 

4.3 ANONIMITEIT EN GEGEVENSBEVEILIGING 

Problemen: 

• Gegevens vervalsing 

• Cyberaanvallen 
 

Vormt een probleem voor de bescherming van de gegevens van studenten en medewerkers van Learning 

Analytics. 

Anonimisering wordt vaak gezien als de "gemakkelijke uitweg" uit de verplichtingen op het gebied van 

gegevensbescherming. Deze anonimisering in het beste geval kan worden beschouwd als pseudonimisering. 

Geanonimiseerde gegevens kunnen vrij gemakkelijk worden gedeanonimiseerd wanneer ze worden 

samengevoegd met andere informatiebronnen. Voor educatieve data en Learning Analytics moet rekening 

worden gehouden met enig restrisico van identificatie. Gegevensbeveiliging en encryptie spelen daarom een 

cruciale rol bij de acceptatie van dergelijke systemen en gecombineerde beveiligingsstrategieën, met inbegrip 

van anonimisering, kunnen een grote bijdrage leveren aan de bescherming van de individuele privacy tegen 

illegale toegang. 
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Extra maatregel: tijdstempel wanneer gegevens moeten worden gewist om verder gebruik te voorkomen 

 

4.4 PRIVACY EN GEGEVENSIDENTITEIT 

(Externe) identiteit wordt gevormd door de som van onze handelingen en verschijningen.  

• Systeemidentiteit (vertegenwoordigt verzamelde digitale gegevens) 

• Sociale identiteit (wie zijn we in onze sociale omgeving) 

Dit is nog gevoeliger geworden met het verzamelen van persoonlijke biometrische informatie. Het registreren, 

volgen en online opslaan van personen kan daarom worden beschouwd als een inbreuk op onze identiteit en 

een schending van ons zelfbeeld.  

De speciale relatie in het onderwijs kan het probleem verlichten. Studenten hebben een "leercontract" met de 

instelling waarmee ze zich aanmelden. Voor de duur van deze relatie moeten de leerkracht en de instelling 

vertrouwen hebben in hun verantwoordelijkheid en in het voordeel van hun klanten. In tegenstelling tot de 

dubbelzinnige commerciële relatie die for-profit ondernemingen hebben ten opzichte van hun investeerders en 

aandeelhouders versus klanten. 

4.5 OPENHEID EN VERTROUWEN 

Er wordt vaak gezegd dat een gebrek aan transparantie tot onrust en bezorgdheid bij de betrokkenen kan leiden 

-> weer de asymmetrische machtsrelatie: terwijl transparantie van de gebruiker leidt tot commodificatie van hun 

data, geldt het omgekeerde niet voor grote bedrijven. 

Transparantie zet sociale vertrouwenssystemen om in controlesystemen (zo is informatie te gemakkelijk 

beschikbaar). Learning Analytics wordt gezien als het transparant maken van leerlingen/leraren en het 

openstellen voor kritiek, terwijl het systeem zelf ondoorzichtig en buiten de controle wordt gehouden.  

In het onderwijs aanpakken: 

• Duidelijk en open te zijn over het doel van de gegevensverzameling en de naleving van de 
bestaande wettelijke kaders 
 

• Een gedragscode kan de stakeholders en betrokkenen duidelijk maken wat de bedoelingen 
zijn voor de analyse, hoe lang de gegevens worden bewaard en welke interne procedures 
beschikbaar zijn om negatieve gevolgen te betwisten 

• Focus van analytics op het verstrekken van informatie voor menselijke besluitvorming, 
voorspelling en zelfreflectie in plaats van op het afleggen van verantwoording 
 

• Resultaten van analytics terug te spelen naar de betrokkene en hem zelf te laten beslissen, al 
dan niet pedagogische ondersteuning en interventie te vragen, krijgt de leerling de controle, 
iets wat als pedagogisch resultaat sowieso wenselijk is 

5. INTRODUCTIE DELICATE 

De DELCIATE-checklist is afgeleid van de intensieve bestudering van wetteksten, een grondige literatuurstudie 

en verschillende workshops met deskundigen. Het is een zelfverklarend praktisch hulpmiddel te bieden voor het 

opzetten van vertrouwde Learning Analytics binnen elke data-gedreven onderwijsorganisatie. 
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Toepassing: 

• kwaliteitschecklist om na te gaan of de gegevensverwerkende procedures voldoen aan de 
vertrouwde Learning Analytics regels van een onderwijsinstelling 

• Waardengevoelige ontwerpbenadering: het waarborgt kritische processen en doelstellingen 
door de aandacht en het bewustzijn van de betrokken belanghebbenden te verhogen en hen 
door de procedure te loodsen.  

De definitieve versie van de DELICATE-checklist bevat acht actiepunten die moeten worden overwogen door 

managers en besluitvormers die de implementatie van Learning Analytics-oplossingen voor hun eigen 

instelling.  

 

6. BESLUIT 

Om de educatieve gegevens voor Learning Analytics op een aanvaardbare en conforme manier te gebruiken en 

om de angsten in verband met het samenvoegen en verwerken van gegevens te overwinnen, moeten er 

beleidslijnen en richtlijnen worden ontwikkeld die de gegevens beschermen tegen misbruik en zorgen voor een 

betrouwbare behandeling. 

Gegevensbescherming: een wettelijke vereiste zien, privacy (om vertrouwensrelatie op te bouwen hiervoor is 

transparantie nodig) diepgaand in de Learning Analytics-tools verankeren en het vertrouwen van de betrokkenen 

in deze systemen vergroten.  

Learning Analytics projecten moeten een waardengevoelig ontwerpproces volgen, dat het mogelijk maakt om 

ethische en privacy waarden op hetzelfde niveau als functionele eisen te beschouwen. Deze ethische 

overwegingen helpen bij het ontwikkelen van een systeem dat zijn doelen niet alleen op een technische, maar 

ook op een ethische en humane manier bereikt.  De onderwijssector als geheel en instellingen in het bijzonder 

moeten zich beter onderscheiden van commerciële profiteurs en reclame maken voor hun missie van zorg en 

ondersteuning van individuen om het vertrouwen in het systeem te doen herleven. 

→ DELICATE-checklist is een nuttig instrument voor elke onderwijsinstelling om de ethische en 
privacydiscussies rond Learning Analytics te ontkrachten.  
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15. STUDENT TEACHERS’ PERCEPTIONS OF USING LEARNING ANALYTICS IN A BLENDED 

LEARNING CONTEXT (AMELOOT, SCHELLENS) 

Hoewel blended learning veel mogelijkheden biedt voor flexibel leren, bevat het ook uitdagingen. Een van de 

grootste uitdagingen is om studenten gemotiveerd te houden. Een kans die vaak over het hoofd wordt gezien 

door onderwijswetenschappers. Learning Analytics (LA) kan worden gebruikt om de motivatie van studenten te 

bevorderen door docenten inzicht te geven in de leeractiviteiten van leerlingen binnen een blended learning 

context.Er is weinig bekend over de perceptie van studenten van LA. In deze studie wordt onderzocht of de 

basisbehoeften van de leraren in opleiding worden vervuld. Uit de resultaten blijkt dat niet aan de 

basisbehoeften van docenten wordt voldaan. De tweede grote het vinden suggereert dat docenten van 

studenten verschillende meningen hebben over het gebruik van LA, en over het algemeen dat de de 

meerderheid van de docenten niet overtuigd is van de toegevoegde waarde. Toch zijn deze percepties 

gebaseerd op een hypothetisch gebruik van LA en niet op de eigen ervaringen van studenten.  

INLEIDING  

Technologie is een essentieel onderdeel van de samenleving geworden en biedt veel mogelijkheden voor 

onderwijs. Blended learning wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een bewuste combinatie van online en face-

to-face interventies om het leren in een educatieve context aan te zetten en te ondersteunen. Het zorgt voor 

meer flexibel onderwijs, dat kan inspelen op de toenemende diversiteit van studenten in de lerarenopleiding. 

Blended Learning is dan ook een van de 12 projecten in het strategisch plan van de Universiteit Gent 

In blended learning-omgevingen worden Learning Management Systems (LMS) over het algemeen gebruikt 

voor onlineinterventies. Een kans die vaak over het hoofd wordt gezien door onderwijswetenschappers om 

uitdagingen zoals motivatie te overwinnen, is de enorme hoeveelheid gegevens die door LMS wordt 

gegenereerd. Een visualisatie van deze gegevens stelt leerkrachten in staat om de activiteiten van studenten te 

monitoren en patronen te identificeren om 

BASISBEHOEFTEN VAN STUDENTEN ALS MOTIVATIECOMPONENTEN 

Er zijn verschillende motivatietheorieën en verschillende conceptualiseringen van motivatie, bijvoorbeeld 

Expectancy-Value Theory, Attributietheorie, en zelfdeterminatie-theorie (SDT).  

SDT is zeer interessant omdat het een ontwikkeling benadrukt in motivatie. Ryan en Deci benadrukken het feit 

dat mensen niet altijd gemotiveerd door zichzelf voor school, leren en het maken van inspanningen. Daarom, in 

SDT motivatie wordt verdeeld volgens een continuüm van lage tot hoge niveaus van zelfbeschikking. Hoge 

niveaus van zelfbeschikking worden geclassificeerd als autonome motivatie. Daarentegen zijn lage niveaus van 

zelfbeschikking geclassificeerd als gecontroleerde motivatie. Het is belangrijk om de autonome motivatie van 

studenten te bevorderen, omdat dit verband houdt met verschillende positieve leerresultaten. Er wordt 

beweerd dat de autonome motivatie van studenten wanneer een leeromgeving de bevrediging van de 

basisbehoeften aan autonomie vergemakkelijkt, verwantschap en competentie (zie figuur 1). 
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THE POWER OF LEARNING ANALYTICS 

Long en Siemens definiëren dit concept als volgt:  

Het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens over leerlingen en hun context, met het oog 

op het begrijpen en optimaliseren van leren en de omgevingen waarin het zich voordoet. 

Clow beschrijft LA als een cyclisch proces, dat begint bij de student (zie fig. 2). De studenten interactie met het 

LMS biedt gegevens, zoals bijvoorbeeld de duur om een leertaak te voltooien, achtergrondinformatie van 

studenten of informatie over studenten die activiteiten op een LMS leren. De gegevens kunnen worden 

geanalyseerd en gevisualiseerd door een LA-dashboard. Door deze LA begrijpen leerkrachten misschien de 

behoeften van de studenten beter, zodat ze optimale feedback kunnen geven en geïnformeerde besluiten. Op 

basis van deze informatie kan de leerkracht een ondersteunende interventie opzetten. In een blended learning-

context zou LA bijzonder nuttig kunnen zijn [24]. Het kan worden gebruikt om leerkrachten meer inzicht in de 

online activiteiten van de studenten, zodat leerkrachten besluiten. 

GEBREK AAN ONDERZOEKS- EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Kortom, het verband tussen motivatie en LA blijft onduidelijk. Daarom is dit de eerste studie van een 

onderzoeksproject dat tot doel heeft deze leemten in de literatuur op te vullen. Het specifieke doel van deze 

studie is tweeledig: in een eerste fase onderzoeken of aan de basisbehoeften van de studenten blended 

learning context, en in een volgende tweede fase wat de perceptie van de student leraren van een 

hypothetisch gebruik van LA zijn zowel vanuit hun perspectief als een student en als leraar. Meerprecies, de 

volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 

1. RQ 1: Worden de basisbehoeften van docenten vervuld in een blended learning context? 

2. RQ 2.1: Wat zijn de percepties van studentendocenten van het gebruik van LA als input voor 

de leraar? 

3. RQ 2.2: Wat zijn de percepties van studentendocenten van het gebruik van LA als input voor 

de studenten? 

METHODOLOGIE 

Deze studie is de eerste van een ontwerp-gebaseerd onderzoeksproject.  

DISCUSSIE EN CONCLUSIE  

Deze paper presenteert de resultaten van een onderzoek naar de vraag of de basisbehoeften van studenten in 

een blended learning context, en wat de perceptie van de leerlingen van een hypothetisch gebruik van LA zijn. 

Over het geheel genomen geven de resultaten aan dat de basisbehoeften van de docenten niet voldoende zijn 
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binnen het kader van een blended learning cursus. Deze bevindingen komen overeen met de literatuur waaruit 

blijkt dat de motivatie is laag in een blended learning context. Dit bevestigt opnieuw de uitdaging om te 

onderzoeken hoe de motivatie van de studenten kan binnen deze context worden versterkt. Aan de ene kant 

zien docenten de voordelen van het gebruik van LA, zoals het de leraar met een beter zicht op de prestaties van 

de leerlingen, achtergrondkenmerken en diversiteit. Met behulp van LA kunnen leerkrachten meer 

gepersonaliseerd onderwijs bieden en verwantschap te bevorderen. De meeste van deze voordelen worden 

ook benadrukt op het LA-gebied. Aan de  andere kant, student leraren vragen kritische vragen en in feite, 

sommigen van hen zijn helemaal niet voorstander van LA. Deze studentendocenten betoogden dat LA 

bedreigend zou kunnen zijn voor hun privacy of voor hun stressgevoel en het gevoel van alles onder controle 

hebben. Sommigen van hen gaven ook aan dat het tot vooroordelen kan leiden. Het is van cruciaal belang om 

rekening te houden met privacykwesties en percepties bij het ontwerpen van LA interventies.  

Met betrekking tot LA als input voor studenten, slechts een minderheid van de student leraren is in het 

voordeel. Zij verklaarden dat LA als input voor de studenten studenten een beter overzicht van hun eigen 

prestaties kon geven. 

Charleer, Klerkx, Duval, De Laet en Verbert suggereren ook dat LA kan worden gebruikt als een krachtige 

metacognitieve tool voor leerlingen. De kleine meerderheid van de docenten van de leerlingen stelt 

daarentegen dat LA als input voor de studenten is bedreigend en kan leiden tot druk en stress door het zien 

van de vooruitgang van andere studenten.  

Drachsler en Specht schetsen dat dit LA-ontwerp de concurrentie tussen lerenden kan bevorderen. Daarom 

moet de vergelijking met andere studenten zorgvuldig worden gebruikt in het ontwerp van LA. Toekomstig 

onderzoek moet de effecten van sociale vergelijking en concurrentie in LA als input voor de studenten 
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16. “LEARNING ANALYTICS” IN HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS  (DE LAET) 

INLEIDING 

A. Wat is Learning Analytics? 

Learning Analytics is het verzamelen en analyseren van gegevens uit leeromgevingen om het leerproces van 

studenten te verbeteren. Deze informatie wordt vervolgens beschikbaar gemaakt voor verschillende 

belanghebbenden, zoals de student zelf, de docent of het opleidingsmanagement. 

- Uiteindelijke doel: de optimalisatie en verbetering van het leren  

- Bron: gegevens of data: sporen die personen tijdens het leren, begeleiden of 

onderwijzen achterlaten 

- → brug slaan tussen deze data en optimalisatie/verbetering van het leren, 

begeleiden en onderwijzen  

Samenvatting 

Learning Analytics (LA) = nieuwe term in het onderwijs 

- Gaat verder dan de letterlijke vertaling ‘analyse van het leren’ 

- ambieert gegevens van studenten en hun context te verzamelen, te analyseren en in te 

zetten om het leren te verbeteren 

- steeds populairder (gevolg van groei online leren en blended learning) 

- beloftevol om impact te hebben op het Vlaams hoger onderwijs; 3 toepassingsdomeinen: 

o onderzoek naar onderwijsleerprocessen 

o optimalisatie en personalisatie van de leeromgeving 

o studieloopbaanbegeleiding 

- vergt radicaal interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende domeinen 

- moet brug leggen tussen onderzoek en praktijk (onderzoekers en gebruikers moeten 

samenwerken) 

- gevaar: te grote focus op feitelijke gegevens (erover waken dat LA ingezet wordt om de 

persoonlijke aanpak en inzichten binnen het onderwijs te versterken, en niet om het 

menselijk contact en de ruimte voor persoonlijke omstandigheden te reduceren) 

o aandacht voor de privacy, de wettelijke en de ethische aspecten van LA én de 

kadering van LA binnen de meer algemene onderwijsvisie 

- context instelling in rekening nemen (beschikbare data, onderwijscontext, doelstellingen, 

nationale en instellingsspecifieke regelgeving en de onderwijs- en begeleidingspraktijken 

- vraagt investering in technische infrastructuur, ethische kaders, de bewaking van de 

wettelijke aspecten en de ondersteuning en vorming van alle betrokkenen 

- instellingen zouden samen de nodige structuren moeten oprichten om samenwerking, 

ervaringsuitwisseling en een richtinggevend kader te realiseren 

- nationale samenwerkingsorganisaties geven impuls aan concrete toepassing van LA en aan 

het LA-onderzoek → aanbevolen een Vlaamse of Belgische samenwerkingsorganisatie rond 

educatieve technologie op te richten 

Kortom, LA is een domein met potentieel, maar ook heel wat uitdagingen! 
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- gegevens kunnen beschikbaar gesteld worden aan de belanghebbenden (bv aan de 

hand van learning dashboards, die rapporteren aan belanghebbenden adhv visueel 

overzicht – lokken reflectie, inzicht en gedragsverandering uit) 

B. Doel van dit standpunt 

Ze brengt de opportuniteiten en de gevaren van LA in kaart om op basis daarvan aanbevelingen te formuleren 

over LA in het Vlaams hoger onderwijs.  

Ambitie: de belanghebbenden (beleidsmakers, studenten, docenten, studieloopbaanbegeleiders en 

onderzoekers) een houvast te bieden 

→ hiervoor LA kaderen adhv vier thema’s: Waarom?, Data, Hoe? en Randvoorwaarden (privacy-, wettelijke en 

ethische aspecten).  

C. Learning Analytics in het hoger onderwijs: het kader 

LA = een jong (sinds 2011), multidisciplinair domein dat theorie, ontwerp en datawetenschap combineert 

➔ Verwachting dat dit op korte termijn en grotere plaats zal krijgen in hoger onderwijs 

➔  groeiende aandacht voor het meten van leren + toegenomen beschikbaarheid van data over 

het leren (socio-demografische informatie over studenten, academische prestaties en 

vooruitgang, activiteiten op het leerplatform en gebruik van digitale tools tijdens of na 

contactmomenten) 

➔ Nieuwe technologische evoluties zoals digitale en onlineleeromgevingen, of 

gepersonaliseerde meetinstrumenten maken het mogelijk om op grotere schaal het 

studeergedrag van studenten, maar ook het doceergedrag van docenten, te bestuderen 

➔ impuls door de ontwikkeling van MOOCs 

Onderzoekers zeggen dat LA nog in kinderschoenen staat, anderen zeggen dat LA al een fase van 

volwassenheid is ingegaan waarin het onderzoek de praktijk en het beleid beïnvloedt. 

LA omvat heel wat aspecten, gaande van dataverzameling, -opslag, -beveiliging, -analyse en -interpretatie tot 

ethiek. Die maken dat het hier enerzijds gaat om een beloftevolle ontwikkeling, maar dat die anderzijds ook 

heel wat uitdagingen met zich meebrengt die de technologie overstijgen. 

Struikelblokken:  

- tijdsinvestering om de gegevens voor te bereiden en resultaten te verkrijgen de 

omvang van de beschikbare gegevens en onderzochte populatie, en ethische 

aspecten 

- veel studies slagen er maar in beperkte mate in om de verschillende 

belanghebbenden erbij te betrekken (nood aan de integratie van expertise vanuit de 

pedagogische wetenschappen) 

 

D. Learning Analytics als apart domein 

LA is een onderdeel van het bredere domein Educational Analytics 

Poging om deeldomeinen af te bakenen:  

- Educational Data Mining: ontdekking van nieuwe patronen, verbanden en trends door de 

analyse van grote hoeveelheden data over leren (bv. zijn er terugkerende oefenpatronen bij 

studenten die slecht presteren?) 
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- Academic Analytics: focus op beleidsuitdagingen en/of politieke en economische 

uitdagingen: hoe kunnen leeropportuniteiten en onderwijs-resultaten verbeterd worden op 

opleidings- of instellingsniveau, of zelfs op regionaal, nationaal en internationaal niveau? 

(voornamelijk studiesucces en uitval op groepsniveau)  

- Learning Analytics: focust op de onderwijskundige uitdaging en op dataondersteunde 

beslissingen: hoe kunnen gegevens gebruikt worden om het leren te verbeteren? = inzetten 

van de data, om implementeerbare inzichten (actionable insights) aan te reiken voor mensen 

die leren, onderwijzen en begeleiden (bv onlineleergedrag vergelijken met succesvolle 

(geslaagd op het eindexamen) en niet-geslaagde studenten + adhv correlaties leerproces 

beter begrijpen en gedurende het semester de leervoortgang te monitoren en mogelijke 

problemen te detecteren 

Vooral het verschil tussen Academic en Learning Analytics is van belang 

- geen strikte scheiding maar toch aspecten die helpen om ze te typeren met name het niveau 

waarop ze werken  

o Onderwijs speelt zich af op verschillende niveaus: het niveau van de interactie tussen 

een student, begeleider en docent (micro), het niveau van de organisatorische 

setting waarin het leren en begeleiden van studenten (en de ondersteuning ervan 

door een docent of begeleider) plaatsvinden (meso) en het niveau van de 

overkoepelende regelgeving en het beleid (macro). 

o Het is de ambitie van Academic Analytics om het beleid, management en de 

administratie van instellingen in het hoger onderwijs en de overheid de nodige data 

te geven, om strategische beleidsbeslissingen te nemen op het vlak van onderwijs. 

Academic Analytics is al het ware de business intelligence van onderwijsinstellingen. 

Academic Analytics richt zich dus eerder op het macroniveau van het onderwijs. 

o LA daarentegen ambieert in de eerste plaats om meer over het leerproces te weten 

te komen en dit te optimaliseren. LA richt zich dan ook tot de docenten, 

studieloopbaanbegeleiders en studenten zelf, en heeft de ambitie om het concrete 

leerproces of de begeleiding te beïnvloeden. LA spitst zich dus eerder toe op het 

microniveau van het onderwijs. 

Recent maakt ook een nieuwe term opgang: Student Analytics (= de brug tussen Academic en Learning 

Analytics: ambieert afstand te nemen van een ‘one-size-fits-all’-oplossing en streeft naar een persoonlijke 

benadering; door beschikbare data te analyseren gaat Student Analytics na wat daarin voorspellend is voor 

studiegedrag of -succes. Als eenmaal de belangrijke factoren geïdentificeerd zijn, kunnen ze aan de basis liggen 

van een gedifferentieerde, meer persoonlijk en data-gebaseerde studentenbegeleiding. Het doelpubliek is hier 

in de eerste plaats de studieloopbaanbegeleider en de student zelf. 

E. Belanghebbenden 

LA heeft verschillende belanghebbenden. Voor de verschillende belanghebbenden kan LA een andere 

betekenis hebben:  

Individuele student Reflectie over eigen leer- en studeerproces (i.v.m. andere studenten of 
vergelijkbare studenten uit het verleden) 

Docenten en 
onderwijsondersteuners 

Reflectie over aangeboden leermateriaal en leervormen. Doel: verbetering 
van leermateriaal en leervormen + opvolging van de individuele student. 
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Studieadviseurs en 
studieloopbaanbegeleiders 
Docententeams, 
opleidingsverantwoordelijken 

Zo goed mogelijk adviseren en coachen in het studieproces via data-
gebaseerde feedback 

Docententeams, 
opleidingsverantwoordelijken 

Verbetering en optimalisatie van de opleiding en het curriculum 

Onderzoekers Een waaier aan multidisciplinaire onderzoeksmogelijkheden (leer- en 
studeergedrag van studenten, impact van gebruikte leervormen, effecten 
van data-gebaseerde feedback en  data-analyse of visualisatietechnieken) 

F. Kernaspecten 

Het proces van LA bestaat uit 4 verschillende stappen: 

(1) Bewustmaking (via gebruik, analyse, visualisatie van data); 

(2) (zelf-)Reflectie; 

(3) Betekenis geven/bewustmaking (antwoorden formuleren op de vragen uit stap 2); 

(4) Impact in de vorm van gedragsverandering of nieuwe betekenissen die ontdekt worden.  

In elke toepassing van LA dient er aandacht te zijn voor 6 kritische dimensies uit onderstaand model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanghebbenden 

Data-betrokkenen (data subjects): personen over wie data wordt verzameld.  

Data-klanten (data clients): de begunstigden, diegenen op wie concrete LA-interventie is gericht. Er wordt van 

hen gehoopt dat er reflectie, inzicht of gedragsverandering wordt uitgelokt. 

Doelstellingen 

Belangrijk om de doelstellingen expliciet te maken. Drie soorten doelstellingen: 

(1) Onderzoeksmatig: beter begrijpen hoe onderwijsleerprocessen verlopen; 

(2) Optimalisatie en personalisatie van de leeromgeving; 

(3) Data-gebaseerde ondersteuning van studieloopbaanbegeleiding.  

Hierbinnen is er dikwijls ook sprake van een doelstelling die is gerelateerd aan reflectie of predictie. Het kan bij 

reflectie gaan over eigen data of data van andere belanghebbenden.  

Data 
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LA dikwijls geassocieerd met activiteiten op onlineleerplatformen als data, maar gaat ruimer dan dat: 

demografische data, zelfgerapporteerde data (vragenlijsten), academische resultaten, hersenactiviteit, … 

Instrumenten 

Het gaat hierbij om pedagogische theorieën en om data-analysetechnieken. Ook instrumenten voor 

dataverzameling, -opslag, -voorverwerking en visualisatie van belang.  

Externe randvoorwaarden 

Privacy- en wettelijke aspecten, ethische aspecten, organisatorische, praktische en procesmatige 

aangelegenheden. 

Interne beperkingen 

Betreft competentie en acceptatie. Data-klanten moeten de nodige competenties hebben om met data aan de 

slag te kunnen gaan. Meer dan basis datageletterdheid en ethisch begrip. LA zal ook enkel succesvol zijn bij 

acceptatie, wat niet evident is.  

G. Opbouw van dit standpunt 

Dit Standpunt focust op enkele kernaspecten die van belang zijn in de context van het Vlaamse hoger 

onderwijs. Ook overzicht van opbouw van dit document, maar enkel de inleiding en besluit zijn opgenomen in 

de reader, waardoor de opbouw van het document niet echt relevant is voor ons (p. 307-308).  

BESLUIT EN AANBEVELINGEN 

Dit Standpunt wilt een helikopteroverzicht aanreiken op het domein van Learning Analytics (LA). Er werden een 

aantal opportuniteiten en gevaren van LA voor het Vlaams hoger onderwijs verkend. Er wordt een houvast 

geboden voor verschillende belanghebbenden: beleidsmakers, studenten, docenten, studieloopbaan-

begeleiders en onderzoekers. 

Drie toepassingsdomeinen: (1) onderzoek naar onderwijsleerprocessen, (2) optimalisatie en personalisatie van 

de leeromgeving en (3) studieloopbaanbegeleiding. Belangrijk is om niet zomaar te gaan toepassen, maar het 

doel van het inzetten van LA te specifiëren.  

LA raakt aan veel domeinen, van onderwijskunde tot machine learning. Realisatie van LA vergt dan ook 

interdisciplinaire samenwerking tussen (onder meer) onderwijskundigen, datawetenschappers en ethici. LA 

legt ook een brug tussen onderzoek en praktijk. Bij de eerste stap van ontwikkeling van LA-initiatieven moeten 

zowel onderzoekers als practitioners mee aan tafel zitten. Practitioners hebben nodige kennis van context, 

bewaken mee het ethische karakter en kunnen het nodige draagvlak creëren.  

De multidisciplinaire samenwerking is ook bij LA-onderzoek van belang. Onderzoek met LA kan leergedragingen 

in meer realistische leeromgevingen bestuderen. Bestaande inzichten kunnen versterkt worden en nieuwe 

inzichten kunnen geleverd worden. Voldoende financiering voor multidisciplinaire projecten is nodig.  

LA komt in essentie uit beschikbare data over leergedragingen en kan belanghebbenden ondersteunen in het 

onderwijs- en leerproces. LA kan zorgen voor: automatische aanbevelingen, oefentrajecten op maat, 

aanbevelingen voor vakken, waarschuwingen bij een lage activiteitsgraad enzovoort. Instelling moet erover 

waken dat LA ingezet wordt om persoonlijke aanpak en inzichten in onderwijs te versterken en niet om 

menselijk contact en ruimte voor persoonlijke omstandigheden te reduceren. Elke instelling dient ook een 

beleidstekst op te stellen met aandacht voor privacy, wettelijke en ethische aspecten en kadering van LA 

binnen de meer algemene onderwijsvisie. Beleidstekst moet zowel richtinggevend zijn als ruimte laten voor 
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bottom-upinitiatieven. Voor elk bestaand LA-initiatief moet de instelling nagaan of ze wel toepasbaar en 

transfereerbaar is naar de eigen context.  

Veelvoorkomende misvatting: LA is enkel toepasbaar op big data. Ook small data (academische resultaten, 

studievoortgang, zelf-gerapporteerde gegevens in verband met leer- en studeervaardigheden) kan gebruikt 

worden in LA. De hogeronderwijsinstelling heeft de verantwoordelijkheid te bewaken dat ze de controle over 

de data behouden en dat die ook beschikbaar blijft voor intern gebruik. De toegang en toegankelijkheid van de 

data voor LA moet zo georganiseerd worden dat betrokkenen vragen kunnen beantwoorden, maar ook nieuwe 

vragen ontdekken. Gebruik van standaarden en samenwerking tussen instellingen kunnen voordelen 

opleveren. Wat die standaarden precies zijn, wordt niet in detail uitgelegd in het besluit.  

 Belanghebbenden moeten over de nodige competenties beschikken. Daarom moeten LA-initiatieven 

ondersteund worden met nodige informatie, opleidingen, richtlijnen en gedragscodes.  

Ethische en wettelijke aspecten en privacy spelen een grote rol bij LA.  

• Instelling moet beroep doen op hun richtinggevende beleidstekst, de ervaring van de 

practitioners en expertise van bestaande ethische commissies. 

• GDPR heeft een aanzienlijke impact op het domein van LA. 

• LA moet doelspecifiek en rechtmatig zijn, transparant en behoorlijk blijven, rechten van 

betrokkenen respecteren. 

• Uitdrukkelijke toestemming is vereist bij profilering en geautomatiseerde besluiten.  

• Oprichting van overlegorgaan voor de verantwoordelijkheden en gegevensbeschermings-

functionarissen van de Vlaamse instellingen van hoger onderwijs wordt aanbevolen. 

• Vlaamse instellingen moeten op ethisch en wettelijk vlak de nodige ondersteuning bieden 

aan personeel in de vorm van het concretiseren van de wettelijke en ethische kaders, 

gedragscodes en persoonlijk advies voor specifieke dossiers. 

LA belangt elke Vlaamse instelling van hoger onderwijs aan. Een overlegorgaan (uitwisseling ervaringen en 

gezamenlijk Vlaams richtinggevend kader uitwerken) in de schoot van de VLUHR is aan te bevelen. Kan een 

belangrijke steun vormen voor instellingen van hoger onderwijs bij overweging en implementatie van LA. Ze 

kunnen naast een impuls aan de concrete toepassing van LA ook een impuls bieden aan LA-onderzoek zelf. 

Aanbeveling waarmee het artikel eindigt: Oprichting van een Vlaamse of Belgische samenwerkingsorganisatie 

rond educatieve technologie of de aansluiting bij een bestaande organisatie. 
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ADAPTIEVE INTELLIGENTE LEEROMGEVINGEN 

17. INTELLIGENT LEARNING ENVIRONMENTS: DESIGN, USAGE AND ANALYTICS FOR FUTURE 

SCHOOLS.  (MARVRIKIS, HOLMES) 

1.INLEIDING 

Onderwijs wordt als een belangrijke factor gezien voor een duurzame toekomst. Leraren, beleidsmakers en 

ouders zoeken naar manieren om volgende factoren tegelijkertijd in te zetten in het onderwijs: 

-kosteneffectiviteit 

-kwaliteitsvol lesgeven 

-het bevorderen van de leermogelijkheden bij leerlingen  

→Technologie wordt gezien als de oplossing voor deze uitdaging.  

De opkomst van verschillende technieken en verbeteringen in de analyse en visualisatie van gegevens 

transformeren leertechnologieën en introduceren nieuwe hulpmiddelen die studenten rechtstreeks kunnen 

ondersteunen en informatie over hun leren aan leerkrachten en ouders kunnen verstrekken.  

In dit artikel wordt verwezen naar ‘Intelligent Learning Environments ‘ (ILE). Deze vorm van technologie wordt 

gezien als een brede categorie van digitale educatieve interactieve applicaties. Concreet bestaat het uit 

verschillende functies die het mogelijk maken om gepersonaliseerde en adaptieve ondersteuning aan 

studenten te bieden. 

2.INTELLIGENT LEARNING ENVIRONMENTS 

2.1. EEN KORTE ACHTERGROND 

Het idee om technologie te gebruiken als instructie heeft onderzoekers en leraren al sinds het begin van de 

20ste eeuw gefascineerd. Dit heeft geleid tot de zogenaamde computerondersteunde instructie die in de jaren 

zestig en zeventig ontstond. 

Het is algemeen geweten dat een intelligent systeem bestaat uit drie componenten: 

▪ Leerling: 

=De leerling zijn voorkeur, prestaties, uitdagingen en emotionele toestand. 

 

▪ Pedagogisch model: 

=strategieën voor het lesgeven en het leren (bv. Collaboratief leren, feedback en 

mogelijkheden tot assessment) 

 

▪ Domein: 

=kennis over het onderwerp om de student te helpen leren (bv. Wiskundige methoden, 

wetten in de natuurwetenschappen) 

 

→Deze drie modellen zorgen ervoor dat de leerinhoud wordt aangepast aan de noden van 

de individuele studenten.  
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2.2. BENADERINGEN VOOR HET ONTWERPEN VAN INTELLIGENTE LEEROMGEVINGEN 

Er bestaan verschillende manieren om een intelligente leeromgeving te implementeren. De twee  meest 

voorkomende manieren zijn ‘driven by data’ en ‘based on knowledge engineering’. Ze staan niet los van elkaar 

en kunnen dus zeker met elkaar gecombineerd worden.  

Data-driven methods zijn technieken die worden gebruikt om te leren van bepaald gedrag uit het verleden. De 

score van een student wordt voorspeld op basis van gegevens uit het verleden. Aan de hand van deze scores 

wordt beslist welke taak de student vervolgens zal worden aangeboden (bv. Aangepaste moeilijkheidsgraad op 

niveau van de leerling).  

Bij engineering methods is een gedetailleerde analyse van de taak vereist, gecombineerd met de misvattingen 

die studenten hebben, moeilijkheden die worden ervaren bij de specifieke taak … om hints en feedback te 

kunnen geven. Hiervoor zullen experts, docenten en andere domeinexperts moeten betrokken worden om 

kennis te verzamelen.  

Een methodologisch apparaat dat in het bijzonder geschikt is voor complexe domeinen, waar de introductie 

van technologie een bijzonder transformerende rol heeft, is de zogenaamde Wizard of Oz-methode die veel 

voorkomt op het gebied van Human Computer Interaction, met name voor het ontwerp van intelligente 

systemen. De WOZ-methodologie omvat ontwerpexperimenten waarbij het systeem meestal wordt nagebootst 

door een verborgen menselijke operator die een student op afstand ondersteunt. 

Iterative Communication Capacity Tapering (ICCT) geeft aan dat het gedrag moet geobserveerd en 

geanalyseerd worden in hun werkelijke context. De communicatiemogelijkheden zullen geleidelijk aan 

afnemen: te beginnen met een leraar die normaal gesproken face-to-face met studenten communiceert, gaat 

de situatie gepaard met interactie op afstand, hier zijn leraar en student fysiek gescheiden. Aan de andere kant 

wordt ook het vermogen tot improvisatie verminderd: in eerste instantie kan de leraar de student 

ondersteunen met woorden of acties, maar geleidelijk worden hun opties beperkt totdat er een script is dat 

aangeeft wanneer ondersteuning wordt geboden. Ongeacht de exacte methode voor kennisuitwisseling, is een 

principiële benadering van ontwerp nodig. Dit komt omdat de soort ondersteuning die studenten nodig hebben 

naar de daadwerkelijke implementatie van die ondersteuning niet eenvoudig is. Er zijn verschillende tools, 

benaderingen en methodologieën die in opkomst zijn. ze presenteren een verdeel-en-heersstrategie die de 

moeilijke taak van ontwikkeling en evaluatie van intelligente ondersteuning in ELO's onderscheidt in vier lagen 

die ze FRAME (Feedback – Reasoning – Analysis – Methode/Events) noemen. De strategie omvat drie delen, 

met elke een afzonderlijke vraag, die betrekking heeft op de ondersteuning op een bepaald moment.  
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1.Wat is de huidige situatie? 

2.Welke aspecten hebben ondersteuning nodig? 

3.Op welke manier moet de ondersteuning worden aangeboden om maximaal effect te kunnen hebben? 

De antwoorden op deze vragen bepalen wat voor soort informatie moet worden verstrekt en wat voor soort 

gebeurtenissen moeten worden gecontroleerd en welke representaties in het model moeten worden verstrekt. 

Dit kan schematisch worden gepresenteerd. 

 

2.3. EEN VOORBEELD: ‘THE ITALK2LEARN PLATFORM’ 

Digitaal leerplatform voor wiskunde: 

▪ Combineert structurele en exploratieve activiteiten om zowel de conceptuele kennis als de 

procedurele kennis te verbeteren 

▪ maakt interactie met het tutorsysteem mogelijk via de directe manipulatie van virtuele 

manipulatieven en via spraak 

▪ omvat intelligente en geïndividualiseerde interventies op basis van het verleden en het 

huidige gedrag van studenten 

 

2.4. ‘FRACTIONS LAB’ 

Is een centraal component/onderdeel van het platform iTalk2Learn. Het is een verkennende leeromgeving die 

tot doel heeft conceptueel begrip van breuken te bevorderen. Fractions lab moedigt studentgerichte 

activiteiten aan met open taken die zijn ontworpen om de conceptuele ontwikkeling van studenten te 

ondersteunen. Voorbeelden van de taken zijn het construeren van drie breuken die gelijk zijn aan 3/5, het 

vinden van de oneven breuk, waardoor een breuk komt die gelijk is aan 3/4 met een noemer van 12 en 

uitleggen of een andere student juist of onjuist is. Met de tools voor optellen, aftrekken en vergelijken kunnen 

studenten hun hypothesen controleren. 
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2.5. FEEDBACK 

Terwijl studenten taken uitvoeren in het fractieslab, biedt een onderdeel van het platform taakafhankelijke 

ondersteuning. Ondersteuning die tot doel heeft het leren van studenten te verbeteren door flexibel in te 

spelen op hun steeds veranderende noden. 

Er zijn twee belangrijke dimensies: 

▪ The purpose of the feedback: hangt af van de noden van de student tov de taak en het 

reflecteren over de probleemoplossende processen die betrokken zijn bij de taak. 

 

▪ The level of the feedback: hangt af van de cognitieve noden van de student. 

(1)open vragen stellen om studenten aan te moedigen om dieper na te denken en mogelijke oplossingen te 

bedenken 

(2) ondersteunende informatie bieden aan studenten 

(3) mogelijke suggesties geven voor volgende stappen op conceptueel of procedureel niveau om ervoor te 

zorgen dat studenten niet vast lopen bij de taak 

2.6. SPEECH-BASED AFFECT-AWARE SUPPORT 

Op het moment dat studenten met elkaar in interactie gaan door middel van het platform ‘iTalk2Learn’ werd 

hen gevraagd om hun denk- en redeneerprocessen luidop te bespreken. Op deze manier willen ze de 

gesprekken van studenten analyseren in ‘real time’. De analyse van de gesprekken en de interacties met de 

verkennende leeromgeving worden gebruikt om de affectieve (emotionele) toestanden te verkennen. Op deze 

manier biedt het platform adaptieve ondersteuning. De interactie van de student met het platform wordt 

gebruikt als bewijs voor de affectieve toestand. Wanneer de student de meest recente feedback heeft 

bekeken, maar niet heeft opgevolgd, kunnen we uit dit gedrag afleiden dat de student het niet helemaal 

begrepen heeft. 

2.7. TAAKVOLGORDE 

Het systeem gebruikt gegevens uit het verleden om de moeilijkheid van een volgende taak af te leiden en het 

helpt de studenten bij de ontwikkeling van zowel het procedureel als conceptueel begrip van breuken. 
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2.8. ITALK2LEARN ARCHITECTUUR EN COMPONENTEN 

Het iTalk2learn platform is ontworpen rond de belangrijkste ILE-componenten waarbij gebruik is gemaakt van 

een ontwerpbenadering met de verschillende lagen van model/gebeurtenissen, analyse, redenering en 

feedback. Voortbouwend op de analyselaag bepaalt de redeneringslaag welke feedback moet worden gegeven. 

De feedbacklaag bepaalt wat de beste feedback is om de affectieve toestanden van de leerlingen te behouden 

of te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. GEBRUIKSSTRATEGIEËN EN DE ROL VAN LEARNING ANALYTICS 

Er moet worden nagedacht hoe ILE wordt geïntegreerd in het dagelijks leren. Om aan de individuele behoeften 

van elk kind te voldoen, hangt het er van af of ze op de juiste manier en op de juiste momenten in combinatie 

met andere leermiddelen worden gebruikt. Uit de onderzoeksgemeenschap wordt er gepleit voor de rol van ILE 

als replicator van kwalitatief hoogstaand één-op-één onderwijs, maar dit betekent niet dat de docenten 

moeten worden vervangen. 

2.10. BLENDED LEARNING 

Een manier om deze visie te realiseren is door middel van zogenaamde 'blended' onderwijsmodellen, d.w.z. 

modellen die een component van online of digitaal leren combineren met face-to-face begeleiding en 

instructie. Het meest relevant voor ILE zijn de variaties van een 'rotatie' model, waarbij studenten wisselen 

tussen computergestuurde activiteiten, face-to-face onderwijs en groepswerk. Leerlingen kunnen ook werken 

met een technologische assistent, zoals een ILE, voor ofwel extra oefening ofwel voor meer uitdagend 

materiaal. Studenten kunnen ook toegang krijgen tot dergelijke tools in een 'flipped classroom'. Hier gaat het 

om een wisseling tussen thuis en de school, met een face-to-face les van de leerkracht. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fchapter%2F10.1007%2F978-981-13-9439-3_4&psig=AOvVaw0P48AbYj13wZdWoO6AQtV6&ust=1586615020269000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjTq8yH3ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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2.11. LEARNING ANALYTICS 

Door de opkomst van de Learning Analytics of Educational Data Mining tools worden meerdere computationele 

technieken ontwikkeld om gegevens over leerlingen en leerprocessen te verzamelen, te analyseren en te 

visualiseren. Visualisatie, vaak in de vorm van 'dashboards', en andere tools kunnen leerkrachten helpen om 

ILE-systemen in de klas te integreren.  

Er worden veel voorbeelden gegeven en deze zijn allemaal een reactie op de waardering dat intelligente 

leeromgevingen beperkt zijn in het rechtstreeks ondersteunen van studenten en dat daar behoefte aan is voor 

de leerkrachten. 

2.12. EFFECTIVITEIT 

Enkele grote studies en meta-analyses beginnen te ontstaan. In de afgelopen jaren zijn er verschillende meta-

analyses verschenen die ons helpen bij het ontwikkelen van een begrip van het potentieel van Intelligente 

Leeromgevingen. De meeste zijn op het gebied van Intelligent Tutoring Systems (ITS) en vergelijken met één-

op-één of klassikaal onderwijs. Er werd aangetoond dat ITS met succes andere instructiemodi kan aanvullen en 

vervangen. Een veelgehoorde kritiek is dat wiskunde-onderwijzers de essentie van het wiskundig denken niet 

vinden in de procedurele taken die in deze systemen worden gepresenteerd. Hoewel het gemakkelijk is om 

tegen de technologie te argumenteren, moeten we de uitdagingen van de menselijke tutoring in overweging 

nemen. 

3. CONCLUSIE 

Het gebied van Intelligent Learning Environments werd onder de loep genomen door een kort historisch 

overzicht te geven, de belangrijkste benaderingen voor het ontwikkelen en ontwerpen van dergelijke 

omgevingen en de integratie ervan in het klaslokaal. Gezien de toenemende globalisering van het leren door 

middel van technologie, is het nodig om de eventuele gevolgen van culturele verschillen te onderzoeken. Als 

laatste moet ILE worden toegepast parallel met ander leren en biedt het geen vervanging aan zoals soms wordt 

bepleit. De meeste ILE zijn ontworpen voor bepaalde vormen van leren en om specifieke mogelijkheden te 

bieden maar ze zijn helemaal niet in staat om een leraar te vervangen. 
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18. INTELLIGENCE UNLEASHED: AN ARGUMENT FOR AI IN EDUCATION  (LUCKING, 2016) 

WAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)? 

- Moeilijk te definiëren omdat:  

o constante shift van wat als AI gerekend wordt: als iets als zinvol ervaren wordt en 

dus ook veel gebruikt, beschouwen we het niet meer als AI 

o interdisciplinair: verschillende wetenschappen dragen bij aan AI en hebben allemaal 

hun eigen perspectief 

- Definitie in dit artikel:  

 

AI = computersystemen ontworpen om te interageren met de wereld door mogelijkheden 

(bv. spraakherkenning) intelligente gedragingen (bv. informatie beoordelen en actie 

ondernemen om bepaalde doelen te bereiken) die eigen zijn aan de mens. 

 

- Toepassing van AI in dagelijksleven neemt steeds sneller toe 

EEN KORTE INLEIDING OP AI IN EDUCATION (AIED) 

- Wetenschappelijk doel: computationeel precieze en expliciete vormen van educatieve, 

psychologische en sociale kennis maken die vaak impliciet worden gelaten → AIEd ook als 

tool om de black box van het leren te openen door diepgaande inzichten over hoe leren 

plaatsvindt te genereren → deze inzichten inzetten in het ontwerpen van AIEd software 

alsook instructiestrategieën die GEEN technologie omvatten (AIEd helpt bv. inzicht te krijgen 

in de minitieuze stappen die een student zet om fysica te leren) 

- Zinvol voor leerkrachten 

- AI omvat software om met de wereld te interageren op een manier die normaal gezien 

menselijke intelligentie vereist (zie definitie) → AI heeft dus nood aan kennis (modellen) 

over de wereld en algoritmes om deze kennis intelligent te verwerken 

Bv.: AIEd systeem om een student aangepaste en individuele feedback te geven → AIEd 

heeft nood aan kennis/expertise over: (Tip: bekijk ook schema op p 19) 

o effectieve aanpakken van lesgeven = Pedagogical model (bv. feedback als in 

vragen stellen of hints geven) 

o het onderwerp waarover geleerd wordt = Domain model: (bv. de tweede wet 

van Newton) 

o de student = Learner model: (bv. de voorgaande prestaties en moeilijkheden van 

de student) → de computer vult dit model continu aan waardoor het systeem 

“slimmer” wordt 

 

- Sommige systemen hebben ook ‘open learner models’ die de uitkomsten van de analyse 

terug aan de student aanbiedt (bv. informatie over de prestatie, de misvattingen die ze 

hadden e.d.)  

o Voordeel voor de leraar: inzicht krijgen in de aanpak van de student zodat de 

leraar toekomstige activiteiten kan vormgeven voor de student 

o Voordeel voor de student: hij/zij wordt in staat gesteld om het eigen leerproces 

bij te houden → werkt motiverend en moedigt reflectie op het leren aan  
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- Er zijn ook modellen die de sociale, emotionele en metacognitieve aspecten van het 

leren omvatten → maakt AIEd systemen mogelijk om rekening te houden met alle 

factoren die het leren beïnvloeden 

WAT AI NU AL KAN BIEDEN BIJ HET LEREN 

Veel toepassingen AI worden reeds gebruikt in onderwijs, vaak a.d.h.v. AIEd en educational data 

mining (EDM): technieken om het (klik)gedrag van studenten te traceren (ook bv. het bijhouden van 

aanwezigheden) 

Drie categorieën van AIEd software-toepassingen die ontworpen zijn om het leren direct te 

ondersteunen: persoonlijke tutors voor elke lerende, intelligente ondersteuning voor collaboratief 

leren en intelligente virtual reality: 

AIED KAN EEN INTELLIGENTE, PERSOONLIJKE TUTOR VOOR ELKE LERENDE AANBIEDEN 

▪ Persoonlijke tutor = effectieve instructiestrategie maar zonder AI praktisch niet haalbaar 

▪ Specifieke term voor deze vorm van AIEd: Intelligent Tutoring Systems (ITS) 

▪ AI technieken om een-op-een tutoring (feedback, aangepaste leeractiviteiten…) te simuleren 

▪ Sommige ITS leggen de controle in handen van de student  ontwikkelen van zelfregulatie 

▪ Sommige ITS gebruiken scaffolding → uitdagen en ondersteunen van de lerende 

AIED KAN INTELLIGENTE ONDERSTEUNING VOOR COLLABORATIEF LEREN AANBIEDEN 

Samenwerkend leren heeft het potentieel om een effectieveleerstrategie te zijn MAAR de 

samenwerking tussen lerenden gebeurt niet spontaan volgens onderzoek → verschillende manieren 

van AI om dit op te vangen: adaptieve groepssamenstelling, expert facilitation, virtual agents en 

intelligente moderatie: 

1) Adaptieve groepssamenstelling: AI technieken en kennis over de lerenden (Learner 

Model) gebruiken om groepen samen te stellen die het meest geschikt zijn voor een 

specifieke groepstaak (varieert van heterogeen tot homogeen) 

2) Expert facilitation: modellen van effectieve samenwering (Pedagogical Model) gebruiken 

om interactieve ondesteuning te bieden aan de samenwerkende studenten (bv. op de 

juiste moment herkennen wanneer een groep vastzit en hierbij ondersteunen of de 

docent en studenten informeren over wie wat bijdraagt aan het groepswerk) 

3) Intelligente virtual agent: deze virtuele externe persoon kan worden om interactie 

tussen leerlingen te faciliteren of simpelweg om bij te dragen aan de dialogen door te 

fungeren als: 

• Expert deelnemer (een coach of tutor) 

• Virtuel peer (op een gelijkaardig cognitief niveau als de studenten, in staat om 

nieuwe ideeën aan te brengen) 

• Een virtuele persoon waaraan de studenten zelf uitleg geven ( bv. een 

medestudent met misvattingen of andere standpunten) → studenten 

aanmoedigen om productieve argumenten te bedenken en te reflecteren 

4) Intelligente moderatie: AI wordt ingezet als moderator in het groepswerk door 

discussie/gesprekken te analyseren en samen te vatten voor een menselijke tutor zodat 

die de studenten kan begeleiden tot productieve samenwerking (bv. het systeem 
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alarmeert de menselijke tutor wanneer studenten afdwalen van het onderwerp of 

misconcepten blijven herhalen) 

INTELLIGENTE VIRTUAL REALITY TER ONDERSTEUNING VAN HET LEREN IN AUTHENTIEKE 

OMGEVINGEN 

▪ = authentieke “onderdompelende” ervaringen aanbieden waardoor de lerende de indruk 

heeft dat hij/zij deelneemt aan een realistische ervaring die hij/zij normaal niet zou kunnen 

doen 

▪ Onderzoek: studenten de mogelijkheid geven om aspecten van een gesimuleerde wereld te 

ontdekken, interageren en manipuleren stelt hen in staat om wat ze in de echte wereld 

geleerd hebben te transfereren  

▪ voordelig voor zelfvertrouwen van laagpresteerders doordat virtual reality hen zelfbeeld 

kunnen verschuiven van zichzelf als laagpresteerder naar bv. een succesvolle virtuele 

wetenschapper 

▪ Mogelijkheid voor rollenspel in gevaarlijke situaties (bv. gevallen van pesten) en intelligent 

team trainig 

De bovenstaande vormen van AIEd kunnen gebruikt worden om leeromgevingen te creëren die niet 

enkel meer gepersonaliseerd zijn maar ook meer inclusief en engaging → bijkomende 

ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leerlingen met benadeelde 

achtergrond … Bovendien is AIEd flexibel. 

LEERKRACHTEN EN AI IN EDUCATIE (AIED) 

▪ Leerkrachten moeten centraal blijven staan: ze moeten kiezen wanneer en hoe tools te 

gebruiken. In ruil zorgen de tools voor extra inzichten die de leerkracht kunnen empoweren. 

▪ Leraren (naast studenten en hun ouders) moeten ook centraal staan in het ontwerp van 

AIEd tools en in de manier waarop ze gebruikt worden → de rommeligheid van echte 

klassen meenemen in het design → tools bieden ondersteuning die de leraar echt nodig 

heeft + voor lk hun technologische geletterdheid, design skills en begrip van AIEd 

▪ Toename AIEd → verandering in rol van leraar 

o Bepaalde taken overnemen zoals verbeteren en administratie 

o Meer tijd en energie voor de creatieve en echt menselijke taken 

▪ Deze evolutie vereist de leraar om nieuwe vaardigeheden te ontwikkelen: 

o Begrip van wat AIEd systemen kunnen doen → nieuwe AIEd producten evalueren 

o Onderzoeksvaardigheden om de data die AIEd genereert te interpreteren, er 

relevante vragen bij te stellen en om studenten uit te leggen wat de data analyse 

over hen zegt 

o Nieuwe vaardigheden in teamwork en management 

DE VOLGENDE FASE VAN AI 

Tempo van innovatie ligt hoog → toename in AI = toename in AIEd → verschillende voordelen en 

technologieën worden verwacht: 

▪ AIEd zal lerenden helpen bij ontwikkelen 21st century skills 

o Technieken om analyses uit te voeren die het mogelijk maken om de ontwikkeling 

van elke lerende te volgen 

o Technieken om moeilijk te meten vaardigheden zoals problem solving te evalueren 
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o Technieken om mass data te verzamelen zodat onderzocht kan worden welke 

leerpraktijken het best werken voor de ontwikkeling van 21st century skills 

▪ AIEd zal een “renaissance in assessment” ondersteunen  

o Assessment is vandaag een groot probleem → AIEd = potentiële verbetering hiervan 

op drie manieren: 

▪ Just-in-time assessements die leerproces vormgeven 

▪ Nieuwe inzichten in hoe het leren vooruitgaat/zich ontwikkelt  

▪ Verdergaan dan ‘stop-and-test’ 

▪ AIEd zal nieuwe inzichten in de learning sciences belichamen  

o AI en AIEd zijn altijd al interdisciplinaire domeinen geweest (zie paragraaf 1) 

o AIEd zal nieuwe inzichten in disciplines zoals psyochologie en onderwijskundige 

neurowetenschappen mogelijk maken 

▪ Voorbeeld onderwijskundige neurowetenschappen: het gebruiken van 

“onzekere beloning” 

▪ Voorbeeld psychologie: een ‘growth mindset’ ontwikkelen 

▪ AIEd zal ons life long learning partners geven 

o Vroeg voorbeeld (jaren 80): learning companion: AIEd in de vorm van een 

persoonlijke companion die … 

▪ door samenwerking en competitie de lerende stimuleert tot leren 

▪ als leerling van de lerende kan dienen zodat de lerende zelf tutor wordt 

o Nieuwe genereatie learning companions: nog veel meer mogelijkheden 

DE ETHIEK VAN AI EN AIED 

▪ Pas op: verantwoordelijkheid, transparantie, controleerbaarheid, rechtvaardigheid, 

incorruptability, voorspelbaarheid staan centraal 

▪ Enkele belangrijke zaken betreffende AIEd: 

o Het delen van data is essentieel in AIEd → problemen en vragen i.v.m. individuele 

privacy: Wie is verantwoordelijk? Wie is eigenaar van de data? Wie mag het 

gebruiken? Voor welke doeleinden? 

o AIEd systemen doelen op duurzame gedragsverandering bij hun gebruikers → 

ethische bedenkingen 

o Learning companions: bezorgdheden dat een companion die je “volgt” leidt tot de 

voortdurende registratie van mislukkingen van leerlingen ten nadele van de 

toekomstige vooruitgang 

▪ Nood aan AIEd geletterdheid in de maatschappij 

HOE AI ONS KAN HELPEN OM DE GROOTSTE ONOPGELOSTE ONDERWIJSPROBLEMEN TE 

BEANTWOORDEN 

HET AANPAKKEN VAN PRESTATIEKLOVEN 

Verschillende manieren: 

▪ Een-op-een tutoring a.d.h.v. AI (zowel op school als thuis) 

▪ Door AIEd leren onderzoekers bij over leerproblemen → meer inzicht op hoe deze aangepakt 

kunnen worden 

▪ Brede verspreiding van AIEd tools als gevolg van een vermindering van hun kostprijs 
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▪ Ondersteuning nog voor het formeel onderwijs start of zelfs voor geboorte (eerste 

levensjaren cruciaal in ontwikkeling, loopt vaak moeilijker in benadeelde gezinssituaties) 

door AIEd die onderstuening op maar voor deze ouders voorziet (bv. AIEd die ouders leert 

hoe ze best spreken tegen hun kind, hoe ze boeken kunnen voorlezen …) 

Opgelet! Mattheuseffect voorkomen door deze middelen beschikbaar te maken voor alle ouders, 

met bijkomende ondersteuning voor die ouders die het het meest nodig hebben 

HET ONTWIKKELEN VAN LERAAREXPERTISE, INGAAN OP TEACHER RETENTION EN HET VOORZIEN 

VAN ONDERSTEUNING BIJ LERARENTEKORTEN 

▪ De deskundigheid van de leerkrachten is de sleutel tot het behalen van het leerdoel, maar de 

voortdurende ontwikkeling van leerkrachten van hoge kwaliteit heeft aanzienlijke kosten, 

zowel in termen van tijd als van geld.  

▪ Op dezelfde manier waarop AIEd systemen één-op-één of groepsbegeleiding kunnen bieden 

aan studenten, zodat het hetzelfde kan doen op een permanente basis voor leerkrachten. 

▪ Deze training kan worden ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de 

leraar, worden afgerond waar en wanneer ze maar willen, en kan worden gebruikt om 

toegang te krijgen tot een gemeenschap van gelijkgestemde professionals die advies en 

begeleiding geven. 

▪ AIEd kan leerkrachten ook helpen de beste leermiddelen te vinden en te delen. 

▪ Intelligente ondersteuning voor leerkrachten zou ook kunnen helpen om het probleem van 

het behoud van leerkrachten aan te pakken, waar we veel bekwame professionals het 

beroep zien verlaten als gevolg van 'burnout' 

▪ Nu een intelligente assistent in de cloud voor elke leerkracht een realistische mogelijkheid is, 

kunnen we ondersteuning bieden om de stress en de werkdruk van leerkrachten te 

verminderen. De AIEd-assistent van de leerkracht zal beschikbaar zijn via alle apparaten van 

de leerkracht, zodat hij naar behoefte kan worden ingezet waar de leerkracht ook werkt. 

▪ Buiten het klaslokaal kan de assistent de tijd die de leerkracht nodig heeft om te beoordelen 

sterk verminderen. Binnen het klaslokaal zou de leerkracht de assistent de taak kunnen 

geven om één-op-één begeleiding te geven aan een groep kinderen die moeite hebben om 

fracties te begrijpen. De assistent zou voor elke leerling een leermodel bijhouden en dit 

gebruiken om geschikt lesmateriaal te vinden. Dit zou de leerkracht vrijmaken om de 

aandacht te richten op een individuele leerling of om met een groep aan een ander 

onderwerp te werken.  

▪ In veel delen van de wereld vormen acute lerarentekorten een enorme uitdaging. Zo zijn er 

33 landen die momenteel niet genoeg leerkrachten hebben en zullen hebben om elk kind 

tegen 2030 een basisopleiding te geven. In feite zal de wereld 25,8 miljoen leerkrachten 

moeten aanwerven om dit doel te bereiken. 

ALLES SAMENBRENGEN: DE VOORTDURENDE RACE TUSSEN ONDERWIJS EN TECHNOLOGIE 

▪ Het ontbreekt ons niet aan voorspellingen over hoe de bestaande mix van banen in de economie zal 
worden omgebogen door de gestage opkomst van de robots, en steeds slimmere algoritmen die 
worden ingezet op steeds grotere datasets. 

▪ De implicaties hiervan voor het leren hebben echter relatief weinig duurzame en serieuze 

aandacht gekregen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien het debat tot nu toe 

begrijpelijkerwijs eerder door economen dan door opvoeders wordt gevoerd. 
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▪ Het weerspiegelt ook hiaten in bestaand kwantitatief onderzoek dat zich vooral richt op 

beroepscategorieën, eerder dan op vaardigheden, en op de rollen die waarschijnlijk 

geautomatiseerd zullen worden, eerder dan op de rollen die waarschijnlijk zullen worden 

gecreëerd. 

▪ In dit document hebben we de stukken van AIEd uiteengezet die - met verdere ontwikkeling 

en slimme tests in de praktijk - een proportioneel antwoord zouden kunnen bieden op de 

nieuwe innovatiebehoefte in het onderwijs. 

▪ De noodzaak is eenvoudigweg als volgt: aangezien mensen leven en werken naast steeds 

slimmer wordende machines, zullen onze onderwijssystemen op een niveau moeten komen 

dat tot nu toe nog niet is gelukt. In onze ogen is dit imperatief zelfs een troef voor de 

aanzienlijke gevolgen van de mondialisering en brengt het de bestaande problemen in het 

onderwijs, zoals de verschillen in prestaties, steeds verder weg. 

HET GEBRUIK VAN AIED OM DE HERVORMING VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM TE METEN 

• Zodra we de instrumenten van AIEd hebben ingevoerd zoals hierboven beschreven, zullen 

we nieuwe en krachtige manieren hebben om de prestaties op systeemniveau te meten. 

Door de implementatie van verstandige gemeenschappelijke datanormen en vereisten voor 

het delen van gegevens, zal AIEd in staat zijn om een analyse te maken van het onderwijs en 

het leren op elk niveau, of dat nu een bepaald onderwerp, een bepaalde klas, een bepaalde 

hogeschool, een bepaald district of een bepaald land is. Dit betekent dat er bewijs over de 

prestaties van een land beschikbaar zal zijn uit de analyse van het AIEd, waardoor de 

noodzaak van internationale tests zoals PISA en TIMMS, in ieder geval in hun huidige vorm, 

ter discussie komt te staan. 

• Met deze beschikbare informatie zullen systeemleiders en strategen nieuwe vaardigheden 

moeten ontwikkelen om de gegevens te onderzoeken en de potentiële oorzaken van 

eventuele ondermaatse prestaties en de meest waarschijnlijke oplossingen vast te stellen. 

AIEd zou bijvoorbeeld een analyse van de gegevens op schoolniveau kunnen maken die in 

real-time aangeeft wanneer een school problemen ondervindt. Een team van deskundigen 

kan dan worden ingeschakeld om te bepalen hoe deze problemen snel kunnen worden 

opgelost. 

• De onderwijssystemen zullen behendig moeten zijn om te kunnen profiteren van de rijke 

real-time systeemniveau-analyse die continu beschikbaar zal zijn. Synergetisch gezien 

kunnen het AIEd systemen zijn die de steigers leveren om leiders en beleidsmakers in staat te 

stellen deze nieuwe vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen. 

• De visie die we hebben geschetst, dat AIEd een kritische rol zal spelen in de volgende fase 

van de hervorming van het onderwijssysteem, zal niet toevallig gebeuren. Dit brengt ons bij 

het laatste deel van dit document: de praktische dingen die nu gedaan moeten worden om 

de intelligentie van AIEd te ontketenen. 

AANBEVELINGEN “TO HELP US UNLEASH  INTELLIGENCE” 

In Alive in the Swamp beschrijven Michael Fullan en Katelyn Donnelly drie krachten die gebundeld 

moeten worden als we de belofte willen waarmaken dat technologie het leren drastisch vooruit kan 

helpen: 
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1) Pedagogie 

2) Technologie 

3) Systeemverandering = ons begrip van hoe we verandering kunnen leveren zodat het een 

positieve invloed heeft op elke leerling 

Het toekomstige vermogen van AIEd om de uitdagingen in het onderwijs aan te gaan, hangt af van de 

manier waarop we elk van deze drie dimensies 

 

PEDAGOGIE 

Kritiek/Opmerking:  

▪ AIEd-onderzoek heeft zich tot nu toe vooral gericht op het “laaghangend fruit”: het leren in 

sterk gestructureerd domeinen (bv. wiskunde of fysica) of het toepssen van AI technieken in 

sterk gestructureerde datasets (bv. het administratiesysteem van een universiteit) 

▪ Als we echte uitdagingen in het onderwijs willen aanpakken moet AIEd beginnen met de 

pedagogie en meer ambitieus zijn 

Aanbevelingen: 

▪ Laat je niet verleiden door de technologie, begin met het leren.  

▪ Richt de bestaande AIEd-financiering op de gebieden die waarschijnlijk veranderingen in het 

leren zullen opleveren die een echt verschil zullen maken 

▪ Ga verder dan de onsamenhangende, ongeprioriteerde en siloed (?) benaderingen die de 

huidige AIEd-financiering kenmerken 

TECHNOLOGIE 

Kritiek/Opmerking:  

▪ AIEd is momenteel geen grote industrie: ontwikkeling vindt plaats op kleine scheel door 

ontwikkelaars met doorgaans beperkte financiering en zonder commerciële partnerschappen 

→ resultaat: veel ontwikkelingen halen het niet verder dan de fase van het prototype 
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▪ Nood aan het ontwikkelen van een veelheid aan individuele AIEd componenten die zich 

specialiseren in een bepaald aspect zoals een vakdiscipline of een specifieke leerbehoefte 

Aanbevelingen: 

▪ Ontwikkel de infrastructuur die iteratieve innovatie en minder heruitvinding mogelijk maakt 

in AIEd 

▪ Creëer smart demand naar AIEd technologieën (bv. overheden en filantropen zouden een 

markt kunnen garanderen voor AIEd-oplossingen die in de praktijk blijken te werken) 

SYSTEEMVERANDERING 

Kritiek/Opmerking:  

▪ Te weinig aandacht gaat uit naar het ontwerpen en omschrijven van hoe AIEd concrete past 

binnen de geleefde ervaring van echte lerenden en leraars 

▪ Nog minder aandacht wordt bested aan het voorzien de juiste professionele ondersteuning 

▪ Er is nood aan veel beter bewijs van wat werkt in AIEd wanneer het toegepast wordt in echte 

klassen 

Aanbevelingen: 

▪ Betrek leraren, leerlingen en ouders om te verzekeren dat toekomstige AIEd tegemoetkomt 

aan hun noden 

▪ Neem de volgende stap van iteratie en intelligente evaluatie van bestaande AIEd 

toepassingen in levensechte contexten 

▪ Ontwikkel data standaarden die zowel het delen van data als de ethiek die hiervan aan de 

basis ligt prioritiseert 
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VIRTUAL REALITY  

19. VIRTUAL REALITY (DE LANGE) 

Toekomstig scenario: een voorbeeld. 

Studenten volgen een tutorial: met een VR-headset verkennen ze een virtuele wereld. Vb ze zien een 

Romeinse boerderij, bekijken de onderdelen van het gebouw, stukken aardewerk. Ze kunnen een 3D 

model bekijken en wetenschappelijke gegevens zien van hun vondsten. 

Onder begeleiding van hun docent analyseren de studenten hoe ze de verschillende gebeurtenissen 

kunnen combineren met de geografie van het gebied. Zo krijgen ze een beter beeld van de 

leefomstandigheden van de mensen die in de buurt woonden. De docent kiest vervolgens een 

andere boerderij op een andere locatie of in een ander tijdperk. Met andere woorden, de docent 

reist met zijn studenten door tijd en ruimte. Thuis kunnen de studenten de virtuele wereld verder 

verkennen en de scenario's opnieuw beleven 

Wat is virtual reality? 

• VR simuleert de realiteit met behulp van een pc of smartphone om de gebruiker onder te 
dompelen in een zintuiglijke ervaring. 

o 3D-wereld waar je in kan lopen, rondkijken en controllers gebruiken om op een 
natuurlijke manier met dingen om te gaan + op verschillende manieren beïnvloeden. 

• Naast VR zijn er CAVES = worden 2D- of 3D-beelden op de muren van de kamer 
geprojecteerd, waardoor virtuele omgevingen in een groep kunnen worden ervaren. 

o Duur. 

Virtual Reality is niet gelijk aan Augmented Reality (AR), waar digitale informatie wordt toegevoegd 

aan de beleving van de omgeving. Visual AR (vb Pokémon Go) maakt gebruik van smartphones of 

headsets.  

2 soorten inhoud voor VR: 

• Foto’s en video’s: 360 ° -foto's en -video's worden gemaakt met meerdere camera's waarvan 
de afbeeldingen via software zijn gekoppeld. 

o Kan snel worden gemaakt. 
o Maar interactie is beperkt. 

• Virtuele omgevingen: gecreëerd met software voor game-ontwikkeling. 
o Veel ruimte voor interactie. 
o Weinig beperkingen. 
o Eenvoudig te maken: een 3D omgeving waarin je kan rondlopen. 
o Maar veel details: tijdrovend. 

Virtual reality in de praktijk. 

• Met behulp van VR kunnen studenten verschillende scenario's ervaren.  

• Leert hen het belang van onderzoeken. 

• Kennis testen in de virtuele omgeving. 
Wat zijn de mogelijkheden van virtual reality voor hoger onderwijs? 

• Virtual reality kan onze hele zintuiglijke wereldervaring nabootsen. 

• Leerervaringen met een sterke ruimtelijke, fysieke en interactieve focus beschikbaar maken 
in de klas. 

• Simulaties maken het onderwijs minder afhankelijk van tijd en plaats.  

• Enkele voorbeelden: 
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o Mogelijk om door de tijd te reizen en te zien hoe een stad eruitziet terwijl deze zich 
ontwikkelt. 

o Zichzelf verkleinen tot de grootte van een cel en processen op cellulair niveau 
bekijken. 

 
Hoe kan virtual reality bijdragen aan onderwijs op maat? 

Studenten kunnen zelf bepalen hoe, waar en wanneer ze VR gebruiken als onderdeel van hun eigen 
leerproces, eigen leren beïnvloeden. 
Hoewel een virtuele omgeving met anderen kan worden ervaren, is een VR-ervaring in wezen een 
individuele ervaring. Dit biedt ruimte voor aanpassing van de omgeving aan de voorkeuren en het 
niveau van het individu. Content kan dus gepersonaliseerd worden. 
 

Kansen en uitdagingen: 

• VR is intensief: kans op misselijkheid. Gebruik het slechts kort en wissel af met andere 
vormen van leren. 

• Nood aan geschikte ICT-voorzieningen vb headsets. Capaciteit van het netwerk (belastend). 

• Belang van pedagogische factoren: duur van de ervaring? Welke vorm? Iedereen tegelijk of 
niet? 

• VR is nieuw dus nog weinig bruikbare contexten voor het onderwijs + nog weinig onderzoek. 
Dus eigen leermiddelen ontwikkelen. Maar VR is duur. Oplossing: studenten inzetten om te 
helpen bij ontwikkeling van leermiddelen zodat ze goedkoper en toegankelijk worden. 

 

Feedback van studenten. 

o Een fascinerende en vooral leuke innovatie. 
o Nuttig voor het onderwijs. 
o Nieuwe mogelijkheden voor studenten die in de realiteit niet mogelijk zijn. 
o Opmerking: het moet werken aan een leerdoel, niet als nieuwe trend dienen om vooruit te 

lopen op de rest. 
o Kijken naar de meerwaarde van het leren van studenten. 
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20. A REVIEW OF THE USE OF VIRTUAL REALITY HEAD-MOUNTED DISPLAYS IN EDUCATION AND 

TRAINING (JENSEN, KONRADSEN) 

ABSTRACT  

Review-artikel over de verbeteringen van de kwaliteit en mogelijkheden van virtual reality (VR). Dit 

artikel wil de kennis up-to-date houden over het gebruik van head-mounted displays (HMD), het 

beeldscherm dat op het hoofd gedragen wordt, in onderwijs en training. Uit de studie blijkt dat de 

kwaliteit van onderzoek omtrent deze materie onder het gemiddelde lag.  

Daarnaast toont het onderzoek aan dat er verschillende situaties zijn waar HMD handig kan zijn om 

bepaalde vaardigheden te verwerven, voor onder andere cognitieve vaardigheden zoals bijvoorbeeld 

het onthouden en begrijpen van ruimtelijke en visuele informatie en kennis; psychomotorische 

vaardigheden zoals bijvoorbeeld hoofdbewegingen voor visuele scanning of observatievaardigheden; 

en affectieve vaardigheden zoals bijvoorbeeld emotionele reactie op stressvolle of moeilijke situaties.  

INTRODUCTIE  

Sinds de jaren ‘60 wordt de term VR gebruikt om een grote groep van verschillende technologieën te 

bundelen.  

Al tientallen jaren wordt bediscussieerd of VR de mogelijkheid heeft om een revolutionaire wind door 

het onderwijs te laten blazen. Als argument wordt naar voren geschoven dat VR  kan worden gebruikt 

voor op-simulatie-gebaseerd onderwijs, waarbij studenten nieuwe vaardigheden kunnen oefenen in 

een gesimuleerde omgeving die herhaling, aanpassing en niet-gevaarlijk falen mogelijk maakt en 

tegelijkertijd toegang biedt tot interactie met niet alledaagse omgevingen.  

MAAR: Ondanks de hoge verwachtingen, zijn deze bevindingen meer gebaseerd op vermoedens dan 

op echte praktijkvoorbeelden, hoewel het voor chirurgen, piloten en militairen wel gebruikt wordt, is 

de VR-technologie niet nog op een niveau waar het zou kunnen worden toegepast in onderwijs.  

Echter bleek uit een rapport in 2016 dat VR-technologie zal geïmplementeerd worden in het hoger 

onderwijs (Johnsen et al., 2016). Dit komt doorgaans door de prijsdaling van de VR-brillen: sinds 2013 

bestaan er consumentvriendelijke HMD’s.  

VOORGAAND ONDERZOEK  

Voorgaand onderzoek richt zich vooral op HMDs die nog niet over een hoge kwaliteit en een lage prijs 

beschikken. Twee sleutelconcepten staan centraal in VR-onderzoek: immersie en aanwezigheid. 

Immersie (onderdompeling), immersive technology: deze technologie werkt door sensorische input 

vanuit het moment zelf, de realiteit, uit te wisselen met reeds digitaal sensorische input, zoals beeld 

en geluid (Ott en Freina 2015).  

Presence (aanwezigheid): Als je hersenen en zenuwstelsel op dezelfde manier reageren in een virtuele 

omgeving als in dezelfde situatie in de echte wereld.  

Vaak maken onderzoekers een onderscheid tussen immersive virtual reality (wanneer de virtuele 

omgeving je omringt) en non-immersive virtual reality (wanneer je van buitenaf naar de virtuele 

omgeving kijkt, komt vaak voor bij een traditioneel scherm of een gewone computer) 
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Ott en Freina (2015) ontdekten dat de belangrijkste motivatie om VR in het onderwijs te gebruiken, is 

dat het mogelijk is om situaties te ervaren die ofwel ontoegankelijk (in tijd of ruimte) of problematisch 

(gevaarlijk of onethisch) zijn. 

Mikropoulos en Natsis (2011) concludeerden dat immersive technology effectief is wanneer het 

complex, in 3D en dynamische inhoud heeft én dat "zorgvuldig ontworpen leeractiviteiten belangrijker 

zijn dan een exotische interface die bijdraagt aan intuïtieve interactie (God knows what that means.)” 

2.     METHODE  

2.1 ZOEKSTRATEGIE  

-> Niet zeer belangrijk. Als je toch een beeld wil krijgen, zie figuur 1 in reader  

2.2 SELECTIEPROCES ONDERZOEKEN 

Er bestaat veel onderzoek met de termen ‘VR’, ‘onderwijs’, ‘training’ en ‘leren’ dat niet gerelateerd is 

aan HMD in een educatieve context. → interdisciplinaire aanpak is echter wel aanwezig.  

21 onderzoeken dat door de selectieronde zijn weerhouden voor deze reviewstudie; 14 van de 21 

studies onderzocht de leerervaring.  

De drie belangrijkste aspecten van de leerervaring zijn namelijk:  

(1) waargenomen aanwezigheid, onderdompeling en realisme;  

(2) Lichamelijk ongemak bij het gebruik van HMD's;  

(3) houding van leerlingen ten opzichte van VR in het onderwijs. 

Leeruitkomsten zijn vaak verdeeld in drie domeinen: het cognitieve (2 studies) , affectieve (1 studie) 

en psychomotorische (5 studies) domein 

2.3 TOOL VOOR KWALITEITSBEOORDELING 

19 van de 21 studies gebruiken voornamelijk kwantitatieve methodes.  

MERSQI wordt gebruikt om de studies die gebruik maken van kwantitatieve onderzoeksmethoden te 

analyseren. Het bestaat uit tien items, die zes domeinen analyseren, namelijk (1) studieopzet, (2) 

steekproeven, (3) type gegevens, (4) validiteitsbewijs voor scores van evaluatie-instrumenten, (5) data-

analyse en (6) uitkomst . Een totaalscore wordt berekend door simpelweg de scores van de individuele 

items op te tellen. Elk domein heeft een maximale score van 3, waardoor de maximale totaalscore 

voor een studie 18 is. 

3.       BEVINDINGEN 

3.1 KWALITEIT VAN OPGENOMEN ONDERZOEKEN 

• De meeste (n = 16) van de onderzoeken werden beoordeeld met een geschikte analyse, maar 
slechts zes daarvan kregen punten om verder te gaan dan beschrijvende analyse. Het laatste 
item, de uitkomst, laat zien dat het merendeel van de studies zich bezighoudt met het 
verwerven van vaardigheden en kennis (n = 13), terwijl 6 primair gericht zijn op attitudes en 
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percepties van de leerlingen. Geen enkele studie onderzocht de resultaten met betrekking tot 
gedrag of organisatieverandering. 

• De gemiddelde MERSQI-score van de kwantitatieve onderzoeken was laag. Maar 
aangezien het zoek- en selectieproces echter slechts 21 studies voor opname identificeerde, 
werden zelfs de studies die zeer laag scoorden op de MERSQI in de pool gehouden.  
 

3.2 FACTOREN DIE ONDERDOMPELING  (IMMERSIE) EN AANWEZIGHEID BEÏNVLOEDEN 

Een gevoel van aanwezigheid verkregen door onderdompeling  (immersie) is een belangrijke motivatie 

voor het gebruik van meeslepende (immersie) VR, zowel voor het onderwijs als op andere domeinen.  

Pan et al. (2016) ontdekten dat  

• tekortkomingen van grafische afbeeldingen het aanwezigheidsgevoel van medische 

professionals tijdens de VR-ervaring beperken. 

• het bewustzijn dat mensen naar je keken terwijl je de HMD droeg, het gevoel van 

aanwezigheid beperkte. 

• opstaan, in plaats van gaan zitten, leidde tot een groter gevoel van aanwezigheid  

• leerlingen met gereserveerde persoonlijkheid zullen minder baat hebben bij leren in VR  

3.3 DE INVLOED VAN ONDERDOMPELING (IMMERSIE) EN AANWEZIGHEID OP LEREN 

Alle onderzoeken gaan ervan uit dat immersie (onderdompeling) een positieve invloed heeft op de 

leeruitkomsten.  

• leerlingen met HMD zorgt voor meer betrokkenheid  
• studiedeelnemers nemen meer meeslepende (immersive VR) VR-simulaties serieuzer  
• deelnemers besteden meer tijd aan hun leertaak in het meest meeslepende systeem 

(immersive VR) 
• bovenvermelde bevindingen staan in contrast met Fernandes et al. (2016), die ontdekte dat 

toenemende onderdompeling door het toevoegen van 3D-geluiden en een grafische weergave 
van de eigen handen van de gebruiker aan de virtuele omgeving sommige deelnemers in 
verwarring bracht en afleidde van de leertaak. 

3.4 VERWERVING VAN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN 

• 1 studie bewijst dat HMD tot betere resultaten leidt t.o.v. traditionele schermen.  

• HMD is beter voor ruimtelijk inzicht, klassiek lesgeven is beter voor het herinneren van feiten. 

• HMD, in vergelijking met CAVE en gewone computerschermen, leidt tot mindere verwerving 
van kennis.  

3.5 VERWERVING VAN PSYCHOMOTORISCHE VAARDIGHEDEN 

Psychomotorische vaardigheden worden vaak getraind in een simulator waar leraren herhaaldelijk 

bepaalde acties moeten herhalen tot deze beheerst zijn.  

Uit onderzoek blijkt dat in niet-HMD gebaseerde training simulators verbeterde realiteitselementen 

zorgen voor betere leeruitkomsten, ook wel simulator trouw (simulator fidelity) genoemd.  

→ Echter opperen sommige onderzoeken ervoor dat realistische elementen in slechts beperkte 

simulators mag worden bijgevoegd omdat de realistische weergave van complexe omgevingen 

lerenden kan verwarren.   
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Voor HMD heeft het onderzoek dat gebruik maakt van hand tracking de hoogte  simulator fidelity. 

Voorbeeld onderzoek: mensen kregen een HMD-gebaseerde simulator om mensen te leren jongleren.  

Na 27 min. konden zeven van de negen participanten jongleren (onderzoek wel zonder controlegroep).  

== VR-vaardigheden kunnen worden omgezet naar echte fysieke vaardigheden 

3.6 VERWERVING VAN AFFECTIEVE VAARDIGHEDEN 

• VR-simulaties kunnen ook gebruikt worden om interpersoonlijke, communicatieve en andere 
affectieve vaardigheden te meten.  

• Geen enkel onderzoek heeft hieromtrent statistische significantie bereikt.  

3.7 FYSIEK ONGEMAK  

• Fysiek ongemak en cyber-misselijkheid bestaan en kan ervoor zorgen dat participanten de 
experimenten niet volledig kunnen uitvoeren.  

• Cyber-misselijkheid beïnvloedt de houding naar technologie op een negatieve manier en is 
gecorreleerd met lagere leeruitkomsten.  

• 3D gaming ervaring zorgt voor minder cyber-misselijkheid.  

3.8 LEERHOUDING TEGENOVER HMD TECHNOLOGIE 

Onderzoek vooral gebaseerd op zelfrapportage en bestudeert (1) dat de ervaring met technologie 

handig is voor het leren en (2) dat de ervaring interessant is.  

➔ participanten scoren positief voor zowel (1) als (2)  

Fysiek ongemak en het gevoel van onveilig te zijn, liggen aan de basis voor een lagere score.  

4. DISCUSSIE  

HMDs zorgt er niet voor dat er automatisch iets geleerd, maar kan een medium zijn om de toegang te 

krijgen tot simulaties waarin leren voorkomt.  

4.1 HET GEBRUIK VAN HMD VOOR DE VERWERVING VAN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN  

Immersive VR kan ervoor zorgen dat participanten te geboeid geraken voor de omgeving, dat ze 

vergeten waarom ze VR uitvoeren.  

Wanneer VR dient om de participant iets te onthouden, kan er beter VR-technologie gebruikt worden 

met minder interactie-elementen (zie cyber-misselijkheid). 

Kritische noot: bij alle studies werden de lage-niveau vaardigheden van de taxonomie van Bloom 

bestudeerd (onthouden en begrijpen van feiten).  

4.2 HET GEBRUIK VAN HMD VOOR DE VERWERVING VAN PSYCHOMOTORISCHE VAARDIGHEDEN  

Een succesvolle transfers van psychomotorische vaardigheden is mogelijk en afhankelijk van de 

realiteit en kwaliteit van het toestel en minder van de HMD.  

Bijvoorbeeld: bij medisch onderzoek was er een significante transfer van de verworven vaardigheden 

in de simulators naar de echte wereld. Dit komt omdat deze simulators een trage opbouw van 
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complexiteit bevatten en zeer nauw aansluiten bij de echte wereld. Daarom is de bruikbaarheid van 

HMDs in de verwerving van psychomotorische vaardigheden ook zeer beperkt. 

Voor de verwerving van psychomotorische vaardigheden waar interactie voor nodig is, moet eerst een 

verbetering zijn van de technologie. 

4.3 HET GEBRUIK VAN HMD VOOR DE VERWERVING VAN AFFECTIEVE VAARDIGHEDEN  

Affectieve vaardigheden, net zoals psychomotorische vaardigheden, hebben veel herhaling nodig om 

deze tot op een hoogstaand niveau bereiken.  

Veel affectieve vaardigheden zijn gerelateerd aan interpersoonlijke vaardigheden waarbij technologie 

in staat moet zijn om een geloofwaardige simulatie van virtuele mensen en sociale situaties te creëren.  

Ondanks het weinige onderzoek naar de affectieve component, lijkt HMD een goede tool te zijn. Het 

is minder afhankelijk van immersive VR dat focust op lichaamsbewegingen, maar eerder op het 

uitlokken van emotionele reacties bij lerenden.  

VR wordt reeds gebruikt bij de training van irrationele angsten en fobieën en de training van stress 

management strategieën.  

4.4 MOGELIJKE BEPERKINGEN VAN HMD IN ONDERWIJS EN TRAINING 

In het begin werd gezegd dat HMD meer kan gebruikt worden voor in onderwijs, door de 

vergevorderde technologische kwaliteit én het prijskaartje, maar er zijn wel twee beperkingen. 

(1): gebrek aan content  

Er moet vooral beroep worden gedaan op de content die de VR-fabrikant aanbiedt, aangezien het 

redelijk duur is om zelf VR-content te creëren. De meeste educatieve simulaties staan op zichzelf en 

sluiten minder aan in de klas-context, aangezien ze niet kunnen worden aangepast aan de specifieke 

noden van de leerlingen. Ze worden vooral gebruikt voor eigen gebruik (self-learning).  

HMD moet de mogelijkheid krijgen om eigen content aan te passen en vorm te geven door gebruikers! 

Nu wordt HMD vooral gebruikt voor groepswerken, klasgesprekken, assessments aan de hand van het 

360 graden-zicht.  

(2): heeft te maken van de hardware  

Huidige HMD-toestellen zijn vooral bedoeld voor entertainment-doeleinden en zijn eigenlijk niet 

ontwikkeld voor klasgebruik en eisen veel technische vaardigheden.  

Door de vele software updates, problemen met streaming en het preloaden van materiaal, maakt het 

gebruik van HMD minder toegankelijk.  

Oplossing: bring-your-own-device, maar dan moeten deze allemaal een Google Cardboard headset 

bevatten.  

4.5 ISSUES OF EQUITY AND EQUAL ACCESS TO EDUCATION 

Persoonlijkheidskenmerken hebben een grote invloed op de manier waarop VR-simulaties worden 

ervaren en beïnvloeden de leeruitkomsten.  
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4.6 BEPERKINGEN VAN DE REVIEWSTUDIE 

Het is onmogelijk om algemene besluiten te trekken uit deze reviewstudie omtrent HMD in het 

onderwijs. Dit komt door het schaarse onderzoek en de lage kwaliteit van gevoerd onderzoek. Ook 

bespreekt een groot aantal van de onderzoeken niet de validiteit van het meetinstrument om 

leeruitkomsten te meten.  

Daarnaast werd HMD-gebaseerd leren steeds vergeleken met traditioneel lesgeven of online leren. Dit 

zijn invalide soorten om elkaar te vergelijken: deze verschillende vormen van leren kunnen echter wel 

vergeleken worden binnen eenzelfde media. Het type onderzoek zorgt ervoor dat we niet kunnen 

concluderen welke media of technologie het beste is voor instructie.  

4.7 TOEKOMSTIG ONDERZOEK 

De focus moet liggen op: hoe en waarvoor HMD gebruikt mot worden. Verder onderzoek moet zich 

focussen op langdurig gebruik en de invloed op motivatie, enthousiasme en time-on-task aan de hand 

van een mixed-methode in authentieke settingen.  

5. CONCLUSIE 

Het gebruik van HMD's in het onderwijs laat leerlingen blootstellen aan uitdagende of 

onderwijssituaties en stelt hen in staat om herhaaldelijk nieuwe vaardigheden te oefenen in een 

omgeving die correctie en niet-gevaarlijk falen mogelijk maakt. Op het eerste gezicht lijkt het zeer 

geschikt voor succesvolle educatieve benaderingen en theorieën zoals constructivisme, actief leren of 

op simulatie gebaseerd leren. Deze reviewstudie schetst echter een complexer beeld, met een veel 

beperktere bruikbaarheid. Hoewel uit de onderzoeken is gebleken dat leerlingen over het algemeen 

zeer positief staan tegenover het gebruik van HMDs, zijn er nog steeds aanzienlijke beperkingen voor 

het gebruik, vooral met betrekking tot een cybervirus, gebrek aan geschikte software en technische 

beperkingen van randapparatuur. 

Bij de evaluatie werden een aantal situaties geïdentificeerd waarin HMDs nuttig zijn voor het 

verwerven van vaardigheden. Deze omvatten cognitieve vaardigheden met betrekking tot het 

onthouden en begrijpen van ruimtelijke en visuele informatie en kennis; psychomotorische 

vaardigheden met betrekking tot hoofdbewegingen, zoals visuele scanning of observatievaardigheden; 

en affectieve vaardigheden met betrekking tot het beheersen van uw emotionele reactie op 

stressvolle of moeilijke situaties. Het is duidelijk dat HMDs kunnen worden gebruikt als medium voor 

het trainen van elke vaardigheid, maar het heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van 

goedkopere en minder meeslepende manieren en in sommige gevallen is het contraproductief, omdat 

de meeslepende ervaring de aandacht afleidt van de leertaak. 

De lage gemiddelde kwaliteit en het beperkte aantal studies in deze review wijzen op de behoefte aan 

verder onderzoek dat het veelbelovende gebruik van HMDs in een authentieke onderwijs- of 

trainingscontext onderzoekt. 
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21. EMBEDDING IMMERSIVE VIRTUAL REALITY IN CLASSROOMS: ETHICAL, ORGANISATIONAL 

AND EDUCATIONAL LESSONS IN BRIDGING RESEARCH AND PRACTICE  (SOUTHGATE, SMITH) 

ABSTRACT 

Een toenemend aantal kinderen en jongeren ervaren immersive virtual reality als onderdeel van hun vrije tijd 

of binnen het onderwijs. De focus binnen dit artikel ligt op de vraagstukken die ontstaan bij het implementeren 

van immersive virtual reality voor leren in ICT en wetenschapslessen binnen high school. Het betreft een mixed 

method onderzoek waarbij leerkrachten aan de slag gaan binnen een co-teaching proces. Meer bepaald wordt 

de nadruk gelegd op drie verschillende onderdelen:  

- De ethiek en veiligheid bij het gebruik van IVR in de klas.  

- De organosatorische aspecten en de context van een schoolsysteem en de beperkingen die 

een slechte internetverbinding met zich mee kunnen brengen.  

- Een reflectie op samenwerkend leren en genderdynamiek 

INLEIDING 

VR wordt steeds betaalbaarder, waardoor kinderen en jongeren het meer en meer gaan gebruiken in hun vrije 

tijd of op school. Merk op dat er verschillen zijn in VR. Zo is er enerzijds de mogelijkheid om een soort van 

panoramisch zicht te hebben door om zich heen te kijken. Anderzijds is het ook mogelijk om te interageren met 

behulp van VR. Dit laatste verwijs naar de Immersive Virtual Reality (IVR). 

Dit brengt mogelijkheden met zich mee wat betreft het transformeren van leren op school en zo ook de nodige 

verwachte en onverwachte effecten.  

GERELATEERDE LITERATUUR 

Het onderzoek omtrent VR in het onderwijs overspant enkele decennia. In wat volgt wordt er een kort 

overzicht gegeven.  

Een van de eerste implementaties van VR binnen onderwijs ging over het omzetten van microscopische en 

abstracte concepten in een zichtbaar en concretere weergave. 

Binnen de literatuur zijn er drie grote review onderzoeken gebeurd naar VR in education. Het eerste onderzoek 

hieromtrent stelt dat het onderzoek vooral gericht is op affectieve factoren, sociale interacties en 

leeruitkomsten. Deze onderzoekers stellen echter dat er nog veel onderzoek moet gebeuren om the gap op te 

vullen.  

De tweede review study wijst op het feit dat merendeel van de studies zich vooral focussen op wetenschap, 

technologie en wiskunde. Daarnaast blijkt ook dat slechts een klein deel van de studies rechtstreeks aansluit bij 

de curriculumdoelen. Ook hier wijst men dus op enkele gebreken en tekortkomingen binnen het onderzoek 

omtrent dit onderwerp. Men raadt dan ook aan om verschillende factoren (age, gender, pscychologische…) af 

te toetsen ten opzichte van de learning outcomes. 

De derde review stelt dat er vooral gefocust wordt op het hoger onderwijs en de laatste graad van het 

secundair onderwijs. Er is een gebrek aan studies omtrent het lager middelbaar onderwijs. Bovendien zijn er 

serieuze ethische vragen die spelen omtrent het gebruik van IVR bij kinderen. Ook kinderen stellen zich vaak de 

nodige vragen en zelfs de ontwikkelaars van de hardware raden het gebruik ervan af bij kinderen jonger dan 

twaalf jaar. Voor de kinderen ouder dan twaalf raden ze aan om voldoende pauzes te nemen onder begeleiding 

van volwassenen.  
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Dit kan ook empirisch aangetoond worden op basis van onderzoek met brainscans dat reeds gevoerd werd. 

Daaruit blijkt dat de stimuli in de prefrontale cortex veel groter zijn bij kinderen ten opzichte van volwassenen. 

Bovendien blijkt er een soort van “false memory” te zijn bij 50 procent van de kinderen. Een week na het 

experiment dachten ze namelijk dat hetgeen ze in VR gezien hadden waargebeurd was. Onderzoekers raden 

dan ook aan om verder in te zetten op dergelijk onderzoek. In dit soort studies gaat het vooral om clinische 

experimenten.  

Daarnaast is er ook een deel van de studies die enkele voordelen aanhaalt. Zo zijn er bijvoorbeeld initiatieven 

waarbij VR ingezet wordt bij onder andere rookpreventie, het bevorderen van de concentratie bij kinderen met 

ADHD en verkeersveiligheid.  

Zoals eerder gezegd wordt er in dit onderzoek daarom ingezet op het gebruik van VR met kinderen binnen 

schooleducatie, meer bepaald door het betrekken van de leerkrachten binnen het onderzoek en het 

rechtstreeks aansluiten bij het curriculum.  

METHODOLOGIE 

Dit onderzoek is een mixed method case study van de implementatie van VR in een junior high school STEM 

setting. Vier onderzoeksvragen worden verder onderzocht:  

- Wat gebeurt er wanneer leerkrachten en leerlingen IVR gebruiken voor het leren?  

- Wat zijn de voor- en nadelen bij het gebruik van IVR in lage inkomens scholen?  

- Hoe ervaren leerkrachten en leerlingen IVR in hun klassen?  

- Hoe kunnen we IVR veilig en ethisch verantwoord gebruiken in de klas?  

Binnen het research team zaten onder andere universiteitsonderzoekers uit de vakgebieden 

onderwijssociologie, psychologie en computing alsook verschillende leerkrachten.  

Verder worden er verschillende details gegeven die minder relevant zijn. Wat wel relevant is, is de manier 

waarop ze mixed methods opgevat hebben. Er werd gebruik gemaakt van observaties, audio en video opname 

van de schermen van de leerlingen alsook hun interacties. Daarnaast werden ook verschillende interviews 

afgenomen en werd er om reflecties van de leerkrachten en onderzoekers gevraagd.  

Wat de analyse van data betreft ging het voornamelijk om kwalitatieve data. Hierbij werd gebruik gemaakt van 

de methode van Miles en Hubermans. Meer bepaald volgt dit drie verschillende stappen:  

- Coderen van de data.  

- Het organiseren in bredere categorieën  

- Het maken van de conclusies en de nodige implicaties voor verdere studies formuleren.  

De drie categorieën die hier gemaakt werden betreffen: ethiek, organisationele strucutren en educational 

lessons. Binnen deze volgorde zal ook de bespreking van de resultaten gebeuren in volgende paragraaf.  

RESULTATEN 

ETHICAL LESSONS 

Hierbij werd een vorm van slow scholarship gebruikt waarbij men gedurende een lange periode nauwlettend 

de literatuur over ethiek en VR in het onderwijs en de nodige regelgeving bestudeerd heeft om op die manier 

de gezondheid en veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen gedurende het onderzoek. Op die manier 

werd er ook rekening gehouden met het ethische principe van respect voor diversiteit binnen onderzoek. Een 

van de producten die hieruit voortvloeide was de DATA-poster die duidelijke aangeeft op welke manier 
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leerkrachten en onderzoekers met de nodige aandacht voor de ethiek aan de slag kunnen gaan binnen het 

onderzoek. Meer bepaald wijst men op het belang van aandacht voor sensitiviteit, bewustzijn en constante 

observatie.  

ORGANISATIONAL LESSONS 

Vaak vinden scholen het moeilijk om veranderingen te implementeren. Dit ziet men ook in de vele traditionele 

aanpakken die scholen hanteren. Wat het implementeren van VR betreft, kan er ook verwezen worden naar de 

term overvolle curricula. Door de vele competenties die we wensen over te brengen kunnen we ons de vraag 

stellen of er wel voldoende tijd is om in de diepte te leren. Net daarom moet de integratie van technologie 

gebeuren in overeenstemming met hoe het curriculum er reeds uitziet. Daarnaast vraagt de integratie van VR 

uiteraard ook nog eens extra tijd omdat er nieuwe handelingen en instructies moeten aangebracht worden. In 

dit onderzoek merkte men dan ook dat tijd een van de grootste beperkingen was samengaand met het 

overvolle curriculum. 

Een andere factor waar men op wijst is het gebrek aan klaslokalen die groot genoeg zijn om VR in de praktijk te 

brengen. Daarnaast komt ook het feit dat leerlingen te allen tijde in het oog moeten gehouden worden door 

‘een spotter’, om tegemoet te komen aan de veiligheidsvoorschriften. Als er echter onvoldoende mensen ter 

beschikking zijn om deze rol op zich te nemen, dan is het vaak aan een medeleerling om dit te doen. Hieruit 

volgt echter dat zij op dat moment niet bezig zijn met het leren zoals omschreven wordt door het curriculum. 

Bovendien moet de leerkracht te allen tijde beschikbaar zijn als er iets misloopt.  

Verder waren er ook beduidende technische restricties. Zo moesten er verschillende WIFI-hotspots gemaakt 

worden. Daarnaast leek het netwerk ook het programma waarop Minecraft draaide niet te ondersteunen. 

EDUCATIONAL LESSONS 

Binnen dit onderdeel wordt er gefocust op de mening van de studenten en hun betrokkenheid bij de 

technologie enerzijds en de betrokkenheid in leren en gender betrokkenheid anderzijds.  

Deze resultaten zijn eerder tegenstrijdig. Enerzijds zijn er leerlingen waarbij er goed werd gefocust op het 

leren. Anderzijds zijn er leerlingen die het doel uit het oog verloren en in groep aan het “spelen waren”. Wat 

hierbij wel opvalt is dat het groepsproces wel bevorderd werd.  

Op het vlak van gender viel op dat meisjes minder voorkennis hebben omtrent het gebruik van VR en HMD, 

meer bepaald drie keer minder. De jongens bleken ook eerder geïnteresseerd om als eerste met de IVR aan de 

slag te gaan.  

DISCUSSION EN CONCLUSIE 

De onderzoekers geven aan dat participatory inquiry, onderzoek dat zowel gevoerd wordt door onderzoekers 

als leerkrachten een meerwaarde is om the gap tussen onderzoek en praktijk te dichten. Meerdere observaties 

kunnen gemaakt worden op basis van dit onderzoek:  

Ten eerste stelt men dat het moeilijk is gegeven de beperkingen op het vlak van tijd ten volle de pedagogische 

meerwaarde van VR en het project te kunnen waarnemen.  

Een tweede belangrijk punt is dat er niet mag uitgegaan worden van het feit dat de implementatie mogelijk is 

in elke school, gezien er verschillende technische en materiële beperkingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een 

slecht werkend netwerk. Ook bring your own device (BYOD) is niet overal mogelijk.  

Ten derde moet er meer gefocust worden op het onderzoek omtrent gender en techologie binnen educatie.  
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Ten laatste zorgt IVR ervoor dat leerlingen betrokken worden bij het leren, maar het leidt hen ook wel af. Het 

onderzoek toont enerzijds wel aan dat leerlingen beter in groep gaan werken. Dit moet echter nog verder 

onderzocht worden.   

 


