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Nieuwe	technologie	in	
volwassenenvorming	

	
	

Bij	de	ontwikkeling	van	het	"E-proces	in	e-learning"	project	gesteund	door	de	Europese	
Programma	ERASMUS	+	we	hebben	het	antwoord	gezocht	op	volgende	vraag:	hoe	kan	
een	trainer,	die	verantwoordelijk	is	voor	de	vorming	van	volwassenen,	effectief	gebruik	
maken	van	de	nieuwe	technologieën	tijdens	zijn	/	haar	taakuitvoering.		
Personen	die	deelnemen	aan	leerprocessen,	trainingen	of	cursussen	zijn	meestal	
computer-geletterd,	meestal	in	staat	om	smartphones	te	gebruiken,	en	blijven	actief	op	
sociale	netwerken.	Dit	wordt	een	uitdaging	voor	een	trainer.	
De	resultaten	van	het	onderzoek	uitgevoerd	in	de	eerste	fase	van	het	project	door	
partners	geven	aan	dat	de	verantwoordelijkheid	van	de	trainer	vergelijkbaar	blijft	
hoewel	de	trainer	heeft	verschillende	instrumenten	tot	zijn	/	haar	beschikking	heeft.	,	
Ondanks	de	verspreiding	van	leerproces	-	of	het	nu	de	ruimte,	of	het	nu	de	tijd	is-	blijft	
de	trainer	verantwoordelijk	voor	zowel	de	kwaliteit	en	effectiviteit	van	dat	proces.	Hij/zij	
moet	het	proces	begeleiden	en	beheren,	de	ontwikkeling	ervan	stimuleren	en	de	
efficiëntie	ervan	bestuderen.	
Het	is	de	moeite	waard	de	experts	te	citeren:	"e-learning	(leren	op	afstand)	is	geen	
manier	van	leren	die	de	ontwikkeling	van	nieuwe	oplossingen,	maar	een	andere	vorm	
van	de	organisatie	vereist"	(M.	Słomczyński,	M.	Sidor).	Dezelfde	didactische	regels	
gelden	voor	beide:	een	online	trainer	of	een	trainer	die	nieuwe	technologieën	gebruikt	
tijdens	het	leerproces,	en	een	trainer	die	traditionele	trainingsmethoden	verkiest.	
Onderzoek	bevestigt	dat	beiden	kunnen	worden	aangevuld.	
Als	onderdeel	van	het	project	"E	in	e-learning"	we	hadden	de	kans	om	door	deelname	
aan	trainingen	en	vergaderingen	die	in	drie	landen	(Duitsland,	België,	Polen),	met	
verschillende	benaderingen	voor	volwassenenonderwijs	te	leren	en	op	verschillende	
manieren	de	instrumenten	van	de	nieuwe	technologie	te	gebruiken.	

	
Om	de	 kennis	 en	 ervaringen	met	 betrekking	 tot	 de	 "E-proces	 in	 e-learning	 'project	 te	
organiseren,	 hebben	 we	 één	 van	 de	 taxonomieën	 uit	 de	 literatuur	 aangenomen,	
waarvan	die	4	training	modellen	aan	haalt	om		nieuwe	technologieën	te	gebruiken.	
	
	
We	 stellen	 ze	 voor	 in	 de	 onderstaande	 tabel:



	

	

	
	
	
	
	
	

TRAINING	MODEL	 Beschrijving	

	
	
Internet-ondersteunde		training	

	
het	ondersteunen	van	traditionele	activiteiten	met	
elektronische	didactisch	materiaal	(bijv.	voorbeelden,	
presentaties,	films);	traditionele	training	content	=	
elektronische	materialen	inhoud	

	
	
Web-versterkte	training	

het	 uitbreiden	 van	 de	 traditionele	 activiteiten	 van	
nieuwe	didactische	 inhoud	 (bijv.	 het	 oplossen	 van	 extra	
taken,	het	bespreken	van	problemen	 tijdens	de	 training	
genoemd,	forumdiscussies)	

	
Blended	(gemengde)	training	

e-learning	elementen	zijn	de	integraal	en	onlosmakelijk	
onderdeel	van	het	hele	onderwijsproces	

	
Volledig	online	(e-learning)	training	

	
het	hele	educatieve	proces	wordt	uitgevoerd	via	het	
Internet	worden	uitgevoerd;	direct	contact	met	de	leraar	is	
beperkt	

	
	
	

De	eerste	twee	modellen	veronderstellen	sterke	betrokkenheid	van	een	trainer	in	de	
creatie	en	verspreiding	van	de	inhoud	met	betrekking	tot	het	onderwerp	van	de	training.	
We	hebben	vele	interessanter	instrumenten	ter	onze	beschikking,		die	leiden	tot	
aantrekkelijke	communicatie	en	een	gemakkelijker	verwerving	van	de	leermaterialen.	
Sommigen	van	hen	zijn	gepresenteerd	en	uitgevoerd	als	onderdeel	van	het	project.	
De	trainer	speelt	een	belangrijke	rol	In	elk	van	de	bovengenoemde	opleidingsmodellen.	
Op	basis	van	de	ervaringen	van	het	project	"E-proces	in	e-learning",	de	
kennisuitwisseling,	de	deelname	aan	internationale	cursussen,	zijn	lezingen	en	analyse	
ontwikkeld	met	volgende	praktische	aanbevelingen	en	suggesties	voor	trainers	van	
lerende	volwassenen.	Dit	materiaal	is	een	overzicht	van	alle	activiteiten	van	het	project	
met	betrekking	tot	elk	van	de	bovenstaande	modellen.	

	
	

INTERNET-ONDERSTEUNDE		TRAINING	
In	het	kader	van	de	hierboven	genoemde	afdeling,	dit	soort	training	bevat	aanvullende	overdracht	
van	besproken	materialen	om	de	deelnemers	door	het	gebruik	van	nieuwe	technologieën.	Trainer	
het	 leiden	 van	een	 traditionele	opleiding	 in	 staat	 is	 om	de	materialen	 via	 e-mail	 te	 sturen,	 op	 te	
slaan	op	een	pendrive	of	een	cd.	
Toch	raden	we	het	gebruik	aan	van	vrij	beschikbare	en	aantrekkelijke	vormen	zoals:	
•	exploitatie	van	het	Internet	ruimte	(schijven,	cloud)	om	materialen	te	delen	
-	 dit	 maakt	 het	 mogelijk	 om,	 bijvoorbeeld,	 films	 en	 enorme	 presentaties	 gebruikt	 tijdens	 de	
training,	etc.	op	te	laden.(Dropbox,	Microsoft	Office	365	/	Microsoft	Office	Web	Apps	en	SkyDrive,	
Google	Docs	en	Google	Drive)	
•	creëren	van	een	eenvoudig	te	gebruiken	web	pagina	door	de	lerenden	
	-Bovendien	kan	dit	de	motivatie	versterken	voor	verdere	werkzaamheden	of	deelname	aan	vervolg	
trainingen,	enz.	



	

	

Als	 onderdeel	 van	 het	 project,	 hadden	we	 een	 kans	 om	de	 creatie	 van	 bibliotheekmaterialen	 op	
Moodle	platform	 te	 testen,	 alsook	de	oprichting	 van	een	 gratis	 en	 aantrekkelijke	website	dankzij	
Weebly	(www.weebly.com).	
	
Als	tijdens	een	training	alle	deelnemers	toegang	tot	de	juiste	apparatuur	(computer,	tablet,	mobiele	
telefoon)	 en	 Wi-Fi	 hebben,	 het	 stelt	 ons	 in	 staat	 om	 verschillende	 taken	 met	 behulp	 van	 web-
applicaties	uit	te	voeren.	Voorbeelden:	
-	Kahoot	(www.getkahoot.com)	-	portal	die	het	mogelijk	maakt	om	online	tests	maken	in	real-time	
-	 Portals	met	 online	 enquêtes	 -	mogelijkheid	 om	 de	 deelnemers	 de	 resultaten	 van	 een	 enquête	
tijdens	de	training	te	laten	zien	
-	 Padlet	 (www.padlet.com)	 -	 virtuele	 "table"	 die	 het	 mogelijk	 maakt	 om	 de	 resultaten	 van	
groepswerk	of	reflectie	tijdens	de	training	op	te	slaan	
In	volgende	hoofdstukken	van	deze	handleiding	te	schrijven	we	meer	over	deze	tools.	
	

WEB-VERBETERDE	TRAINING	
Op	 basis	 van	 onze	 ervaring,	 is	 dit	 de	 meest	 voorkomende	 vorm	 van	 onderwijs	 dat	
elementen	 van	 leren	 op	 afstand	 gebruikt.	 Dit	 soort	 training	 voldoet	 aan	 de	
verwachtingen	 van	 de	 deelnemers	 als	 voor	 de	 opleiding	 tot	 "kort	 en	 substantieel"	 te	
zijn.	Als	een	workshop	korter	duurt	en	trainer	wil	alle	educatieve	doelen	te	bereiken,	is	
het	 nodig	 om	 extra	 materiaal	 voor	 te	 bereiden.	 Op	 deze	 wijze	 kan	 een	 trainer	 ook	
inspiratie	en	geven	een	weg	voor	verdere	ontwikkeling	van	de	lerenden.	Afhankelijk	van	
de	 conceptie	 van	de	 trainer,	 kunnen	deze	 verschillende	materialen	worden	verzonden	
en	doorgegeven	voor	of	na	de	training.	
Wat	 is	 nuttig	 en	 helpt	 om	 een	 training	met	materialen	 die	 beschikbaar	 zijn	 online	 te	
verrijken?	
	
Een	trainer	kan	en	moet,	als	een	expert,	vanuit	inhoudelijk	standpunt,	Open	Educational	
Resources	materialen	aanwijzen.	Zijn	/	haar	aanbevelingen	moeten	ook	 links	bevatten.	
Een	 trainer	 heeft	 een	 enorme	 ruimte	 om	 te	 manoeuvreren,	 maar	 hij	 /	 zij	 moet	 wel	
onthouden	 het	 leermateriaal	 te	 sorteren	 en	 te	 organiseren.	 Het	 is	 noodzakelijk	 om	
hoofdgegevens	 (films,	 publicaties,	 of	 cursussen)	 en	 aanvullende	 materialen-	 voor	
degenen	die	geïnteresseerd	zijn	in	het	uitdiepen	het	onderwerp-	te	identificeren.	
	
Naast	de	bovengenoemde	werkwijzen	-	een	leerplatform	of	schijfruimte	-	het	waardevol	
met	andere	oplossingen	aan	te	wenden:	
•	 lijst	 van	 links	 op	 een	 enkele,	 grafisch	 interessant	 pagina:	 Symbaloo	
(www.symbaloo.com)	
•	 aanpassing	 van	 dergelijke	 materialen	 (bijv.	 Youtube)	 door	 het	 toevoegen	 van	
opmerkingen	of	toelichtingen	
•	voorbereiding	van	de	eigen	opnamen	en	te	uploaden	op	Youtube	
•	het	opslaan	van	screenshots	en	een	video-opname	van	het	computerscherm	-	Active	
Presenter	 (www.atomisystems.com/activepresenter),	CamStudio	 (www.camstudio.org),	
Camtasia	(www.techsmith.com/camtasia)	
	



	

	

Indien	een	 training	onderdeel	 is	 van	een	 groter	 project,	 of	 het	waardevol	 zou	 zijn	 om	
contact	 met	 een	 groep	 te	 handhaven,	 kunt	 u	 een	 discussiegroep	 opstarten	 en	
modereren-	 op	 een	 e-learning	 platform	 	 als	 Moodle	 of	 op	 een	 sociaal	 netwerk	
(bijvoorbeeld	Facebook).	
	
Gemengde	en	volledig	online	training	(e-learning)	methoden	bestaan	eruit	niet	alleen	bij	
de	voorbereiding	van	 leermiddelen,	 zoals	 in	de	 traditionele	 training	 (zoals	 in	de	vorige	
twee	modellen),	maar	hun	organisatie	in	overeenstemming	met	de	regels.	Tijdens	deze	
werkzaamheden	 wordt	 een	 trainer	 ondersteund	 door	 een	 team,	 dat	 bestaat	 uit	 een	
methodoloog	 /	 cursus	 vakdidacticus,	 IT	 specialist,	 en,	 in	 sommige	 gevallen,	 een	
inhoudelijkeexpert.		

	
In	dit	verband	zijn	er	al	afzonderlijke	studies,	publicaties	en	opleidingen	gemaakt	die	zich	
richten	op	de	best	mogelijke	methoden	voor	de	organisatie	van	de	opleiding	inhoud	en	
het	gebruik	van	de	juiste	methoden	afhankelijk	van	de	gebruikte	technologieën.		
Onze	handleiding	bestrijkt	dit	gebied	niet;	we	richten	ons	op	de	activiteiten	van	de	
trainer	in	combinatie	met	de	inhoud	van	een	online	cursus.	
	
	

BLENDED	(GEMENGDE)	 TRAINING	
	
Onder	een	blended	training	verstaan	we	een	opleiding	waarvan	een	belangrijk	deel	van	
de	inhoud	(niet	alleen	uit	te	breiden	en	de	voortzetting	van	een	onderwerp)	
gepubliceerd	wordt	op	een	leerplatform.	Mixed	trainingen	gaan	ervan	uit	dat	er	er	een	
ontmoeting	met	een	trainer	in	de	loop	van	het	onderwijsproces	is	in	de	zogenaamde	
real-time.	Het	model	maakt	gebruik	van	groepswerk,	contact	met	een	deskundige	en	
individueel	werk	in	een	asynchrone	model.		
Een	trainer	heeft	de	mogelijkheid	om	de	groep	te	leren	kennen	en	groepswerk	
elementen	te	gebruiken	om	educatieve	doelstellingen	te	bereiken.	
	
Bij	deze	werkwijze	is	het	mogelijk	behalve	de	e-learning	methode	de	hoger	vermelde	methodes	
te	gebruiken.	Hun	gebruik	moet	gerechtvaardigd	zijn	door	doelstellingen	en	de	inhoud	van	de	
training.	
Ook	het	gebruik	van	de	“flipped	classroom”	(in	het	volgende	hoofdstuk	beschreven)	blijkt	
interessant	te	zijn.	

	



	

	

	
	 	

VOLLEDIGE		ONLINE	TRAINING	(E-LEARNING)	
Dit	model	gaat	ervan	uit	dat	de	studenten	de	trainers	niet	ontmoeten	'in	het	echte	leven	
",	noch	een	ander	persoon	die	de	training	leidt.	Cursusmateriaal,	de	inhoud	en	de	taken	
worden	geleverd	door	het	gebruik	van	nieuwe	technologieën.	
Waarvoor	is	de	trainer	van	dergelijke	cursus	verantwoordelijk	-	vooral	wanneer	het	
onlinemateriaal	uit	aantrekkelijke	inhoud	bestaat,	zoals	films,	tests	en	een	aantal	andere	
mogelijkheden?	
TRAINER	
TAKEN	

VOORBEELDEN	

	
	
	
	
	
Contact	houden	

• Systematische	beantwoording	van	e-mails	en	bepalen	op	welk	
moment	een	cursist	een	antwoord	ontvangt	

• Persoonlijke	e-mails,	indien	mogelijk	

• Introductie	van	nieuwe	deelnemers	

• Het	aanbieden	van	vaste	tijden	gedurende	een	week	voor	een	
praatje	of	een	webinar	

• Telefonisch	contact	met	de	deelnemers	overwegen	(die	
mogelijkheid	met	een	groep	te	bepalen)	

• Het	opnemen	van	korte	video	reacties		

	
Discussie	modereren	

• Een	verklaring	van	een	deelnemer	niet	zonder	commentaar	laten	

• 	Onderwerpen	regelen,	belangrijke	onderwerpen	en	bronnen	verzamelen	

• Profiteren	van	de	werkmethoden,	bijv.	brainstorming	-	ook	mogelijk	via	
het	internet	forums	of	met	behulp	van	speciaal	online	gereedschap	

	
	
Groepstaken	

• 	Taken	voor	groepen	of	paren	voorbereiden	

• De	mogelijkheid	scheppen	om	de	resultaten	van	een	training	aan	alle	
deelnemers	voor	te	stellen	

Feedback	 • Alle	informatie	geven	over	het	nut	van	een	training	
	

Diversiteit	respecteren	
• Verschillende	soorten	materialen	aanbieden	

• Begrijpen	dat	elke	persoon	leert	op	een	andere	manier	en	in	een	
ander	tempo	

	
Beoefenaars	 wijzen	 op	 de	 cruciale	 acties	 die	 een	 trainer	 moet	 ondernemen	 om	 t	
onderwijs	 succes	 te	 behalen.	 De	 meest	 voorkomende	 methoden	 in	 artikelen	 en	
publicaties	genoemd	zijn:	
in	 contact	 te	 blijven	met	 de	 deelnemers,	 discussie	modereren,	 groepstaken	 voorzien,	
een	 actieve	 leeromgeving	 scheppen,	 zorgen	 voor	 een	 constante	 en	 nauwkeurige	
feedback,	evenals	respect	voor	de	diversiteit	van	de	werkstijlen	van	de	deelnemers.	
De	volgende	tabel	geeft	praktische	voorbeelden	van	dergelijke	acties	van	een	trainer:	
In	 de	 meeste	 gevallen	 worden	 de	 bovengenoemde	 activiteiten	 van	 een	 trainer	
uitgevoerd	door	geschreven	tekst	te	gebruiken,	zowel	asynchroon	(e-mails,	forums,	enz.)	
als	synchroon	(chats).	Er	moet	met	name	aandacht	worden	besteed	aan	de	verwerving	
van	 de	 nodige	 talenkennis.	 De	 taal	 die	 we	 communiceren	 'via	 de	 computer	 "(dat	 wil	
zeggen	 media	 communicatie)	 verschilt	 van	 de	 dagelijkse,	 ook	 tijdens	 een	 training.	
Heldere	 formuleringen,	 beschrijving	 van	 de	 feiten,	 communiceren	 met	 emoticons	 en	
uitdrukkingen	 ,gebruik	 van	 snelkoppelingen	 en	 pictogrammen.



	

	

	

	
GROEPSPROCESSEN	EN		E-LEARNING?	
Tijdens	de	voorbereiding	van	het	project	hebben	we	ons	afgevraagd	was:	zijn	we	in	staat	
-	en	zo	ja,	dan	in	welke	mate	-	om	te	profiteren	van	e-learning	groepsprocessen?		
In	de	Training	School	van	STOP	leggen	we	sterk	de	nadruk	op	het	begrijpen	van		de	
dynamiek	van	groepsprocessen	en	het	gebruik	ervan	voor	de	behoeften	van	een	leer-	
proces.	Een	interessante	inspiratie	voor	de	volgende	hypothese	was	een	strategie	
aanmaakt	met	een	community	of	learners	door	Prof.	Gilly	Salamon.	
De	volgende	overwegingen	gelden	voor	het	onderwijsproces	die	in	een	e-learning	
systeem	(model	4	van	de	lijst)	wordt	uitgevoerd.	We	nemen	aan	dat	het	een	cyclus	-	in	
de	zin	van	een	cursus	die	duurt	ten	minste	3-4	weken.	We	nemen	dit	als	uitgangspunt	
voor	verder	onderzoek	en	potentiële	projecten.	

	

FASE	 VOORBEELDEN	VAN	TRAINERS	ACTIES	

	
	
	

Oriëntatie,	elkaar		leren	
kennen	

• uitnodiging	om	jezelf	te	introduceren	op	een	forum	of	in	een	andere	
online	ruimte	(website),	of	om	foto's	te	uploaden	

• opnemen	van	het	profiel	van	elke	deelnemer	

• elektronische	kennismakingspelen:	aanpassing	van	traditionele	spelen	
of	het	gebruik	van	gereedschap	voorbereid	voor	virtuele	teams	

• duidelijk	omschreven	trainingsdoelen	en	werkprincipes	(een	contract	
met	de	deelnemers	afsluiten?)	

	
Weerstand,	 potentiële	
conflicten	 -	 polarisatie	
van	 standpunten,	 het	
bepalen	 van	 een	 eigen	
mening	

• discussie	modereren	

• Een	discussie	cultuur	en	duidelijke	communicatie	voorzien-	een	voorbeeld	
van	een	dergelijk	gedrag	geven	

• Contact	houden	met	afzonderlijke	deelnemers	om	hen	aan	te	moedigen	
deel	te	nemen	

• Motivatie	ondersteunen	

	
Standaardisatie	 -	 met	
vermelding	 van	 de	
beginselen	 van	
samenwerking	

• 	verhogen	van	de	aantrekkelijkheid	van	de	activiteiten	-	nieuwe	taken	en	
formulieren	

• opname	van	groepswerk	-	kleine	teams,	paren	

• voorstellen	extra	taken	aangepast	aan	de	behoeften	en	mogelijkheden	
van	de	deelnemers	

Uitvoering	van	de	meest	
effectieve	 vorm	 van	
samenwerking	

• voorstellen	van	nieuwe	instrumenten,	paden	van	zelfonderwijs,	de	
verspreiding	van	de	resultaten	van	de	training,	ondersteuning	van	
verdere	onderwijsinitiatieven	

• een	samenvatting	van	de	acties	van	de	groep	

• 		

Deze	 overwegingen	 hebben	 betrekking	 op	 het	 onderwijsproces,	 die	 in	 e-learning	
(model	4	van	de	lijst)	wordt	uitgevoerd.	We	nemen	aan	dat	de	cyclus	van	de	cursus	ten	
minste	3-4	weken	duurt.	

	

	

	



	

	

	

Buiten	de	discussie	en	reflectie	op	deze	modellen,	hebben	we	besloten	ons	in	het	
project	ons	te	richten	op:	

	
praktische	 instrumenten	 voor	 trainers	 met	 een	 beschrijving	 van	 interessante	 en	 inspirerende	
goede	praktijken:	
	
1	 /	 het	 gebruik	 van	 ICT-elementen	 in	 games,	 waarmee	 het	 leren	 attractiever	 kan	 gemaakt	
worden	met	speciale	bijdrage	van	project	Partner	-Wisamar	uit	Duitsland	
	
2	/	methode	van	"flipped	classroom"	-	een	heleboel	informatie	en	ervaring	op	dit	gebied	Partner	
project	doorgestuurd	van	België	-Nieuwe	Media	School	
	
3	/	problemen	met	de	beschikbaarheid	van	ICT-hulpmiddelen	voor	mensen	met	een	handicap.	
	
4	/	de	integratie	van	ICT	voor	de	evaluatie	van	volwassenenonderwijs	-	met	de	grote	bijdrage	
tie	 van	 Letse	 Partner	 -Center	Onderwijs	 en	 Innovatie	Onderzoek	 en	 zoals	 blijkt	 uit	 de	 inhoud	 van	 onze	
Manual	
	
	

	 	



	

	

	



	

 
 
 
 

ICT	
GEREEDSCHAP	

	
	

In	dit	hoofdstuk	getoonde	ICT-hulpmiddelen	kunnen	een	bron	en	inspiratie	zijn	voor	alle	
mensen	die	met	een	groep	werken,	niet	alleen	voor	de	trainers,	maar	voor	hen	is	deze	
publicatie	vooral	ontworpen.	
Er	zijn	grote	aantallen	gemakkelijk	toegankelijke	en	gebruiksvriendelijke	online	tools	
beschikbaar	en	gereed	voor	gebruik.	Een	kleine	selectie	van	dergelijke	wordt	
gepresenteerd	in	dit	deel,	waaronder:	
•	instrumenten	om	actief	te	werken	met	lerende	volwassenen	in	een	E-omgeving	
•	gemakkelijk	toegankelijke	online-instrumenten	voor	het	creëren	van	quizzen	of	
enquêtes	
•	evenals	online	tools	gebruikt	om	educatieve	inhoud	te	presenteren	 	
	
	

E-	betrokkenheid	van	uw	deelnemers	
Voor	trainers	van	volwassenen	is	het	zeer	belangrijk	om	rechtstreeks	te	werken	met	de	
deelnemers	van	de	opleiding,	ze	te	betrekken	bij	de	taken	of	hun	ideeën	te	verzamelen.	

Er	is	een	verscheidenheid	aan	programma's	en	en	gemakkelijk	toegankelijke	
instrumenten	beschikbaar	om	trainers	te	helpen	om	een	meer	actieve	trainings	te	
maken,	variërend	van	virtuele	schoolborden		tot	online	klaslokalen	is.	Deze	tools	zijn	niet	
alleen	ontworpen	activiteiten	aantrekkelijk	te	maken,	maar	evenzeer	ter	versterking	van	
het	leerproces.	

Padlet	
	
	

Padlet	is	een	virtueel	schoolbord	of	"bulletin"	board,	bedoeld	voor	
samenwerking	tussen	trainers	en	deelnemers	van	een	opleiding.	
Het	is	een	gesloten,	veilige	online	locatie	waar	de	trainer	en	de	
deelnemers	kunnen	samenwerken,	materiaal	delen	of	na	denken	
over	de	taken.	De	tool	kan	de	gebruiker	een	verborgen	muur	met	
behulp	van	een	aangepaste	URL	te	maken.		

Bij	het	eerste	gebruik	van	Padlet	begint	de	trainer	met	een	lege	muur	die	individueel	kan	
aangepast	worden.	De	functies	omvatten	slepen	en	neerzetten	documenten,	afbeeldingen	en	
PDF's	van	het	bureaublad	naar	de	muur.	Het	is	ook	mogelijk	om	links	naar	video's	of	websites	te	
kopiëren	en	plakken	en	gebruik	maken	van	de	camera	van	de	computer	om	een	foto	te	nemen	en	
deze	uploaden.	Bovendien	kunnen	opmerkingen	gewoon	worden	getypt	op	het	bord.	

De	trainer	kan	berichten	van	hun	borden	24	uur	per	dag	modereren	of	verwijderen	en	beheren.	
Dat	maakt	het	een	perfecte	tool	om	te	werken	met	leerlingen	op	een	taak	of	project	over	een	
langere	periode,	in	de	opleiding	plaats	en	op	afstand. www.padlet.com	



	

	

	
	
	

Webinars	
	

Een	andere	optie	voor	een	actieve	betrokkenheid	van	de	lerenden	zijn	web-seminars.	De	
term	webinar	wordt	op	grote	schaal	gebezigd.	Simpel	gezegd	is	een	webinar	een	live	
online	educatieve	presentatie-	waarin	deelnemende	kijkers	vragen	en	opmerkingen	
kunnen	indienen.	Toch	is	het	aan	de	trainer	om	te	bepalen	hoeveel	actieve	
betrokkenheid	de	deelnemers	krijgen.	Afhankelijk	van	het	gebruikte	platform,	zijn	er	
veel		meer	mogelijkheden	van	interactie	in	webinars.	
Er	bestaat	nu	verschillende	software.	Om	alle	functies	te	kunnen	gebruiken	is	vaak	een	
betaalde	versie	vereist.	Toch	bieden	de	meeste	platforms	een	kleinere	gratis	versie!	
Dit	soort	educatieve	activiteit	wordt	steeds	meer	en	meer	populair.	Je	kan	de	
instructies	voor	de	voorbereiding	en	het	verloop	webinars	online	vinden.	
	
Tools	voor	het	uitvoeren	van	webinars:	
	
		www.clickmeeting.com	
	
		www.anymeeting.com	
	
		www.gotomeeting.com/webinar	
	
	
	

SOCIALE		MEDIA	
De	 sociale	 media	 heeft	 een	 groot	 potentieel	 in	 het	 volwassenenonderwijs.	 Veel	
volwassenen	zien	social	media	als	de	bron	van	up-to-date	 informatie	over	de	vrienden	
en	 de	 wereld,	 terwijl	 voor	 sommigen	 is	 het	 een	 hulpmiddel	 voor	 communicatie,	
zelfpromotie	 en	 opscheppen	 over	 je	 prestaties.	 Dergelijke	 mogelijkheden	 kunnen	
effectief	 worden	 gebruikt	 in	 opleiding.	 Het	 stelt	 ons	 in	 staat	 om	 het	 leerproces	 te	
verlengen,	bovenop	de	een	klaslokaal	en	om	dingen	die	er	was	niet	genoeg	tijd	tijdens	
een	trainings-	te	leren.	 	 	 	 	 	

Facebook	 (www.facebook.com)	 is	 één	 van	 de	meest	
populaire	 sociale	media.	De	mogelijkheden	 van	 deze	
site	 zijn	 beschikbaar	 na	 eenvoudige	 registratie.	 Op	
Faceboek	kan	men	een	commentaar	links,	foto's,	films	
en	andere	bestanden	posten.	

Uiteraard	kan	men	ook	reageren	op	geposte	inhoud	en	materialen.	Het	is	ook	de	moeite	
waard	om	het	gebruik	van	deze	site	als	een	soort	van	een	motivator	te	maken	door	de	
data	van	komende	gebeurtenissen	te	vermelden.	Bovendien	kan	deze	tool	gebruikt	
worden	om	de	doelgroep	te	leren	kennen	en	haar	noden	door	overzichten	of	discussies	
te	creëren.	

Het	zou	moeilijk	zijn	om	leerproces	op	de	zogenaamde	tijdlijn	te	laten	lopen,	omdat	de	
enorme	hoeveelheid	nieuwe	content	het	snel	onmogelijk	maakt	om	een	onderwerp	te	



	

	

volgen.	De	mogelijkheid	om	groep	te	maken	en	te	beheren	kan	wel	gebruikt	worden	om	
het	e-learning	process	te	realiseren.	

Het	 is	de	moeite	waard	om	rekening	 te	houden	met	het	niveau	van	de	bereidheid	om	
kennis	en	ervaringen	uit	te	delen	in	de	opleidingsproces,	bij	het	kiezen	van	de	vorm	van	
samenwerking.	We	kunnen	kiezen	tussen	de	zogenaamde:	

•	Publieke	groep	waarvan	de	leden	en	de	gevolgen	van	hun	activiteiten	beschikbaar	

zijn	voor	iedereen,	

•	Gesloten	groep	 die	door	 iedereen	wordt	gezien,	maar	waarvan	alleen	 leden	van	die	
groep	kunnen	deelnemen	aan	de	groepsactiviteiten,	

•	 Geheime	 groep	 die	 alleen	 kan	 worden	 gezien	 door	 de	 mensen	 die	 werden	
uitgenodigd.	Dit	 doet	 het	 gevoel	 van	 veiligheid	 en	de	bereidheid	om	ervaringen	uit	 te	
wisselen	 toenemen.	 Bij	 het	 gebruik	 van	 deze	 tool	 voor	 het	 werk	 of	 privé-doeleinden	
moet	 men	 weten	 dat	 de	 rechten	 van	 alle	 auteur	 ter	 beschikking	 gestelde	 materialen	
worden	overgedragen	aan	de	site	op	het	moment	van	registratie.	

Kortom,	de	huidige	sociale	media	verlengen	de	processen	die	plaatsvinden	in	het	echte	
leven	 en	 kunnen	 de	 opleiding	 te	 ondersteunen.	 Ze	moeten	 echter	 zorgvuldig	 worden	
gebruikt.	Vooraleer	deelnemers	van	onze	 trainingen	uit	 te	nodigen	deel	 te	nemen	aan	
een	 aantal	 activiteiten	 moeten	 de	 problemen	 van	 de	 werking	 van	 de	 sociale	 media	
worden	toegelicht.	

Het	is	goed	te	beseffen	dat	elke	groep	behoefte	heeft	aan	een	persoon	die	de	werking	
opvolgt.	Groepen	zonder	beheerders	worden	heel	snel	inactief.		
Verplichte	taken	van	de	groepsmoderator:	

	
•	definiëren	haar	principes	en	het	doel	
	
•	nieuwe	mensenbegroeten	
	
•	reageren	(binnen	enkele	uren)	op	geplaatste	informatie	en	documenten		
	
•	discussie	opstarten,	vragen	stellen	
	
•	ervoor	zorgen	de	copyright	te	respecteren	
	
Een	 voorbeeld	 en	 inspiratie	 voor	 diegenen	 die	 geïnteresseerd	 zijn	 in	 het	 gebruik	 van	
Facebook	 voor	 educatieve	 doeleinden	 en	 de	 oprichting	 van	 belangengroepen	 is	 een	
Poolse	 groep	 "Trainer	 voor	 Trainer	 als	 Trainer".	 De	 groep	werd	 opgericht	 als	 gesloten	
groep	 en	 heeft	 meer	 dan	 10.000	 deelnemers.



Topics	posted	posts	are	very	different,	but	related	to	adult	education.	Examples:	

	

	

De	geposte	onderwerpen	zijn	zeer	verschillend,	maar	wel	over	volwassenvorming.		
Voorbeelden	
	 	 	
-	links	naar	bronnen,	artikelen	
	
-	Vragen	over	advies-welke	hulpmiddelen	te	gebruiken,	hoe	een	oefening	te	gebruiken	
	
-	Vragen	over	meningen	over	producten	aangeboden	aan	trainers	van	volwassenen	
	
"Virtuele"	vergaderingen	waren	zo	interessant	dat	betrokken	deelnemers	en	
organisaties	een	netwerk	van	coaches	en	trainers	vormden	die	elkaar	in	de	echte	wereld	
ontmoeten	met	het	oog	op	kennisdeling	en	leren	van	elkaar,	onder	meer	effectieve	
manier	van	werken	met	volwassenen	in	opleiding.	
https:	//www.facebook.comgroups/trenertrenerowi	
	

Gereedschap	voor	een	online	test,	overzicht	of	discussie	
	

Socrative	and	Kahoot	
	

Socrative,	 meestal	 gebruikt	 in	 het	 formele	
onderwijs,	 is	 een	 slimme	 student	 response	
systeem	dat	leraars	in	staat	stelt	om	met	hun	klas	
door	 een	 reeks	 van	 educatieve	 spelletjes	 en	
oefeningen	te	gaan	via	smartphones	en	tablets.	

De	apps	 zijn	 zeer	 eenvoudig	 en	 vragen	 slechts	 enkele	 seconden	om	 te	 laden	en	uit	 te	
voeren.	 Leraars	 controleren	 van	 de	 vragen	 en	 spelletjes	 op	 hun	 laptop,	 terwijl	 de	
studenten	 te	 reageren	 via	 hun	 smartphones,	 tablets	 of	 laptops.	 Het	 kan	 worden	
uitgevoerd	als	een	app	voor	mobiele	apparaten	of	in	elke	browser.	

	

	
	Kahoot	 is	 een	 gratis	 game-based	 leerplatform	
geprogrammeerd	 om	 toegankelijk	 te	 zijn	 vanuit	
traininglokalen	en	andere	leeromgevingen.	Het	 is	uiterst	
eenvoudig	 te	 gebruiken	 en	 beschikt	 over	 een	 grote	
hoeveelheid	van	de	reeds	beschikbare	content	en	testen.	

Een	 trainer	 kan	 elke	 set	 van	 vragen	 met	 mogelijke	 antwoorden	 om	 te	 maken	 uit	 te	
kiezen.	De	vragen	kunnen	betrekking	hebben	op	het	gebied	van	kennis,	verwachtingen	
of	 opgeslagen	 onderwerpen	 nadat	 een	 deel	 van	 het	 onderricht	 is	 voltooid.



	

	

	
	
	

	
De	vragen	worden	weergegeven	op	het	“bord”	terwijl	de	betrokkenen	zelf	hun	eigen	smartphone	
of	 tablet	 computers	 moeten	 gebruiken.	 Controle	 van	 de	 nauwkeurigheid	 en	 de	 snelheid	 van	
beantwoording	wordt	gedaan	op	een	 regelmatige	basis.	De	 resultaten	worden	weergegeven	op	
het	bord.	
Het	gebruik	van	"Kahoot"	verhoogt	het	niveau	van	de	groepsenergie.		
Handige	links:	
www.socrative.com	
	
		www.getkahoot.com	
	
		www.thatquiz.org	
	
		www.goconqr.com/en/quiz-maker	
	
		www.polleverywhere.com	
	
		www.testmoz.com	
	
		www.gnowledge.com	
	
		www.onlinequizcreator.com	
	

DOE	HET	ZELF	GEREEDSCHAP	VOOR	PRESENTATIES	
Heel	vaak	adviseert	een	trainer	tijdens	of	aan	het	einde	van	de	training	een	aantal	
aanvullende	materialen,	publicaties	en	websites.	Soms	(zoals	in	het	geval	van	de	
werkwijze	"Flipped	classroom	',	die	we	voorstellen	in	volgend	hoofdstuk),	zijn	de	
deelnemers		ervan	de	hoogte	gesteld	vóór	de	worshop.	

Het	is	de	moeite	waard	om	de	aantrekkelijkheid	van	dergelijke	materialen	te	vergroten.	
De	volgende	paragraaf	bevat	een	lijst	met	een	aantal	handige	tools	waarmee	men	het	
material	voor	de	deelnemers	interessanter	kan	maken.	

Symbaloo	
	

Een	zeer	goed	hulpmiddel	om	weblinks	te	visualiseren	in	plaats	van	ze	gewoon	als	een	
tabel	te	noteren	is	Symbaloo.	Het	is	een	cloud-gebaseerde	applicatie	die	gebruikers	in	
staat	stelt	om	weblinks	in	de	vorm	van	knoppen	te	organiseren	en	categoriseren.	
Symbaloo	werkt	vanuit	een	webbrowser	en	kan	worden	geconfigureerd	als	een	
startpagina.	Het	staat	gebruikers	toe	een	gepersonaliseerde	virtuele	desktop	te	maken	
die	vanaf	elk	apparaat	met	een	internetverbinding	toegankelijk	is.	Met	behulp	van	
Symbaloo	kunt	u	dan	de	deelnemers	van	je	training	te	vragen	om	bepaald	materiaal	te	
studeren	dat	verbondenis		als	een	knop,	een	test	doen,	naar	een	YouTube-lezing	kijken	
en	zorgen	voor	extra	materiaal	in	een	aantrekkelijke	vorm.	

www.symbaloo.com		



	

	

	
	
	

Weebly	
Weebly	 is	 een	 gratis	 online	 website	 maker	 met	 behulp	 van	 een	 eenvoudige-widget	
gebaseerde	 sitebouwer	 die	 actief	 is	 in	 de	 webbrowser.	 Alle	 site-elementen	 zijn	 drag-
and-drop-based	en	zeer	makkelijk	te	gebruiken.		

Bovendien	 genereert	 Weebly	 automatisch	 een	 mobiele	 versie	 van	 elke	 website.	 De	
opslag	is	onbeperkt,	maar	de	dienst	beperkt	de	grootte	van	individuele	bestanden.		

Android	 en	 iPhone-apps	 zijn	 beschikbaar	 om	 gebruikers	 in	 staat	 te	 stellen	 om	 hun	
website	verkeer	statistieken	te	controleren,	blog	posts	te	actualiseren	en	te	reageren	op	
opmerkingen.	 Met	 behulp	 van	 deze	 tool	 kunt	 u	 uw	 online	 learning-inhoud	 opnieuw	
aantrekkelijker	maken.	Met	deze	tool	kun	je	bestanden	en	video's	niet	zomaar	koppelen,	
maar	eigenlijk	ze	uploaden	op	uw	zelf	gecreëerde	pagina.	

Het	 is	 ook	 een	 goed	 idee	 om	 verschillende,	 hier	 gepresenteerde,	 gereedschappen	 te	
combineren.	Probeer	met	Weebly	een	pagina	maken	en	voeg	een	verzameling	links	naar	
tests	en	quizzen	toe	door	Symbaloo	te	gebruiken!	

Moodle	

Een	 geweldige	manier	 om	 online	 leerinhoud	 te	 organiseren	 en	 aan	 te	 bieden	 is	
Moodle.	 Moodle	 is	 een	 gratis	 en	 open-source	 software	 learning	 management	
systeem	 ontwikkeld	 volgens	 pedagogische	 principes.	 Het	 wordt	 ruim	 gebruikt	 in	
blended	learning,	onderwijs	op	afstand	en	de	“flipped	classroom”	aanpak.	Moodle	
staat	 voor	 "modulaire	 object-georiënteerde	 dynamische	 leeromgeving".	 Hiermee	
kan	men	online	 leeromgevingen	“op	maat	“	maken	en	aanpassen.	Moodle	wordt	
da	nook	door	vele	universiteiten	en	organisaties	gebruikt.	

Met	 behulp	 van	Moodle	 kunnen	 de	 trainers	 alle	 soorten	materiaal,	 curricula	 en	
zelfs	testen/examens	voor	de	deelnemers	van	hun	trainingen	aanbieden.	



Padlet,	interactief	on-line	bord		

 
Korte samenvatting  Manieren om een gratis Padlet tool te gebruiken tijdens de 

verschillende educatieve evenementen, zoals trainingen en 
vergaderingen.	

Doelgroep Volwassenen 
Beschrijving van 
 ” goede praktijk” 

a Training voor een groep van trainers (internationale groep 
mensen die elkaar niet eerder hebben ontmoet). 
Duur: 5 dagen..  

1 / Padlet als een networking tool 
- On-line bord gemaakt 2 weken voor de training. 
Elke deelnemer werd gevraagd om zijn / haar professionele 
fiche met,foto te plaatsen en verwachtingen ten aanzien van 
de opleiding toe te voegen; 
- De fiches van de gasten en trainers die met de groep 
werken werden tijdens de training op een bord (Padlet) 
toegevoegd. 
2 / On-line bord als een verzameling van 
groepswerkmethoden die werden gepresenteerd tijdens de 
training (nota's van de opleiding) en gemaakt op een lopende 
basis; 
- Trainer voegt aan een online bord beschrijvingen toe van 
actieve methoden besproken tijdens de training zodat de 
deelnemers hun eigen voorbeelden en inspiratiebronnen 
kunnen toevoegen. 
 
3 / Bord met een verzameling links naar aanvullende 
materialen die verband houden met het onderwerp van de 
training 

1. b. Internationaal contact seminar voor diegenen die 
geïnteresseerd zijn in het indienen van aanvragen voor 
partnerschap Erasmus + programma kan zijn. 

2. Tijdens het 3-daagse seminarie maken deelnemers uit 
verschillende landen ideeën voor gemeenschappelijke 
projecten en voegen ze toe aan een online bord (Padlet), dat 
speciaal voor dit doel werd gemaakt en beveiligd met een 
wachtwoord alleen beschikbaar voor de deelnemers. 

3.  
Padlet werd gebruikt als een instrument om projectideeën te 
schrijven en uit te wisselen en als een verzameling van 
informatie. 

	Aanbeveling	voor	de	
uitvoering	/	
verspreiding	(	

-	Analyse	van	het	doel	van	het	online	bord	gebruik	
-	Verzorgen	van	gegevensbeveiliging	(wachtwoordbeveiliging)	
-	Het	maken	en	toevoegen	van	aantekeningen	tijdens	de	training	/	
event	

organisatorische 
informatie www.padlet.com	

	



FLIPPED	CLASSROOM	=	FLIPPED	LEARNING	
	
Wat	is	Flipped	Classroom?	
Vooruitgang	in	de	technologie	heeft	ertoe	geleid	dat	het	kerndoel	van	“flipped	classroom”	-	
leerlingen	/	cursisten	op	een	onderwerp	thuis	inleiden	voordat	ze	in	de	klas	toepassen	wat	
ze	geleerd	hebben-	gemakkelijker	is	gemaakt.	
In	feite	leren	ze	thuis	door	middel	van	online	lesmateriaal	en	ontwikkelen	hun	kennis	in	de	
klas.	
Het	kennis	onderdeel	van	het	leerproces	wordt	uit	de	klas	genomen	en	op	voorhand	
afgeleverd.	Daardoor	is	er	meer	tijd	voor	de	leraar	om	zich	te	concentreren	op	het	opvoeren	
van	het	leren	in	de	klas	tot	een	hogere	orde	denken.	
Technologie	speelt	een	belangrijke	rol	in	het	opleveren	van	het	kennisonderdeel	en	thuis		
toegang	geven	tot	de	inhoud	van	een	les	of	cursus	aan	de	lerenden.	
Het	is	niet	alleen	een	kwestie	van	een	video	bekijken	of	naar	een	website	over	een	bepaald	
onderwerp	te	kijken.	De	docent	/	trainer	verwacht	dat	de	studenten	aan	de	slag	gaan	met	de	
kennis	die	ze	zien	en	lezen	door	middel	van	een	taak	opgesteld	door	de	docent.	Hij	kan	hen	
uit	te	nodigen	om	deel	te	nemen	aan	voorbereidende	werkzaamheden.	
Ze	kunnen	dan	online	reageren	of	bij	de	aanvang	van	de	les	/	cursus	door	de	docent	/	
trainer.		
Deze	taken	testen		het	eerste	inzicht	en	stellen	de	leraar	in	staat	om	te	kijken	naar	de	
antwoorden,	te	reageren	op	wat	ze	vinden	en	de	les	dienovereenkomstig	aan	te	passen.	
We	hebben	het	over	de	beoordeling	van	het	leren	voordat	je	zelfs	in	de	les	hebt	gekregen.	
Het	betekent	dat	leraren	zich	beter	kunnen	richten	op	de	studenten,	misvattingen	
aanpakken	en	uitbreiding	geven	aan	diegenen	die	het	nodig	hebben.	Dit	zorgt	ervoor	dat	de	
differentiatie	vloeiender	en	nauwkeuriger	verloopt.	
Wikipedia	geeft	deze	beschrijving	van	“flipping	learning”:	
Flipped classroom is een vorm van blended learning, waarbij studenten nieuwe leerstof 
aangeboden krijgen door te kijken naar online video's. Dit doen ze meestal thuis. Dus wat 
voorheen huiswerk was, gebeurt nu in de klas met de leerkrachten terwijl de instructie juist 
thuis gebeurt. 

	



Er	zijn	vier	grote	onderdelen	in	de	“flipping”	methodologie.	
•	Het	leerdoel	en	van	de	cursus	/	les	moet	worden	gedeeld	met	de	
studenten	om	een	groter	/	beter	begrip	te	verzekeren	
•	Online	bronnen	worden	gedeeld	om	als	huiswerk	gezien	en	begrepen	te	
worden		
•	In	de	les:	groepswerk,	focus	op	inhoud,	begrip,	moeilijkheden,	project.	
Terugkoppeling	door	peer	en	docent	
•	Evaluatie	van	het	leerproces	door	iedereen		

Waarom	Flipping	classroom?	
	
Flipping	learning	biedt	docenten	mogelijkheid	om	in	de	klas	met	meer	tijd	te	hebben	om	te	
werken	met	individuele	studenten.	Het	geeft	studenten	de	mogelijkheid	om		de	leerinhoud	
in	hun	eigen	tempo	te	beheersen.	
De	lestijd	wordt	gebruikt	voor	diepere	betrokkenheid	bij	de	inhoud,	terwijl	de	instructeur	
begeleiding	voorziet	door	middel	van:	

• Samenwerkingsprojecten	
• Problem-solving	individueel	en	in	groep	op	te	lossen	
• 	Peer-gebaseerde	leeractiviteiten	

	
De	methodologie	inspireert	leraren	om	hun	onderricht		te	herdenken	en	erover	te	
reflecteren.	Docenten	ervaren	de	studenten	als	meer	gemotiveerd,	meer	verantwoordelijk	
voor	hun	leren	en	met	een	meer	comfortabel	gevoel		om	vragen	te	stellen.	
Instructeurs	voelen	dat	ze	in	staat	zijn	om	deel	te	nemen	aan	meer	student-docent	
interacties.	Ze	vinden	dat	ze	een	aanzienlijk	lagere	hoeveelheid	tijd	doorbrengen	met	de	



voorbereiding	van	hun	lessen.	(Lage,	Plat	en	Treglia,	2000).	
Studenten	leren	voor	en	door	zichzelf,	wat	resulteert	in	een	hogere	betrokkenheid	van	de	
student.	
Er	is	meer	interactie	en	face	to	face	tijd.”flipped”	leren	verbetert	de	kwaliteit	van	de	peer	
learning	en	de	interactie	tussen	studenten.	
De	studenten	ervaren	het	huiswerk	als	meer	doelgericht.	Ze	weten	dat	ze	het	nodig	hebben	
om	het	werk	voorafgaand	aan	de	les	te	doen,	anders	ondervinden	ze	een	nadeel.	
Voorkennis	motiveert	de	studenten	voor	de	leerresultaten.	De	leraren	kunnen	er	eerder	
misvattingen	mee	opsporen	en	zorgen	voor	een	meer	efficiënte	en	effectieve	feedback.	
Onderzoek	bevestigt	de	vele	voordelen	voor	het	leren	van	de	student:	Flipped	classroom	
verbetert	inzicht	van	de	studenten	in	het	curriculum	als	gevolg	van	
•	een	toename	van	de	beschikbare	project	tijd	(Zappe	et	al.2009)	
•	de	mogelijkheid	voor	docenten	om	leerlingen	in	probleemoplossende	activiteiten	(Toto	&	
Nguyen,	2009)	te	betrekken	
•	de	mogelijkheid	om	lesmateriaal	te	beoordelen		en	te	herzien(Foerttsch	et	al.	2002)	
Uit	onderzoek	blijkt	ook	dat	de	‘omgedraaide’	les		ervoor	zorgt	dat	het	leren	van	studenten	
gepersonaliseerd	wordt.	Het	geeft	studenten	de	mogelijkheid	om	methoden	te	kiezen	die	
het	beste	bij	hun	favoriete	leerstijl	aansluiten.	
	

	



	
	
Welke	inhoud	past	bij	de	Flipped	klas	aanpak?	

	
Inhoud	
•	die	meer	diepgaande	dekking	nodig	heeft,	meer	herhalingen	om	te	worden	begrepen	
•	die	in	het	verleden	meer	differentiatie	eiste	
•	die	een	meer	authentieke	of	projectaanpak	vereist	
De	instructeur	moet	het	leerproces	plannen	en	om	zijn	/	haar	verwachtingen	met	de	
studenten	te	delen.	
Hij	/	zij	moet		de	aspecten	in	het	leerplan	herkennen	die	zwaar	zijn	en	die	er	voordeel	bij	
kunnen	hebben	vooraf	aangeleverd	te	worden.	
De	voorbereidingstijd	verhoogt,	maar	de	bronnen	zijn	herbruikbaar,	zeker	bij	het	opnemen	
van	eigen	video's.	Soms	zullen	leraren	ondersteuning	nodig	hebben	om	video's	van	audio	/	
dia's	en	podcasts	te	maken.	



‘Omgedraaide’	les	vraagt	om	een	andere	benadering	bij	de	voorbereiding	van	een	cursus	/	
les:

	
•	Gebruik	verschillende	bronnen,	zoals	video	en	bronnen	van	andere	collega's	of	specialisten	
•	Neem	uw	eigen	video	of	audio	/	dia's	en	podcasts	op	
•	Vraag	de	leerlingen	om	bronnen	te	vinden	
•	Laat	studenten	online	bronnen	maken	voor	de	andere	klassen	of	groepen	
•	Neem	uw	lessen,	zodat	ze	opnieuw	te	gebruiken	zijn,	maar	
•	Gebruik	een	andere	timing:	max	6	minuten	per	leerdoel	

	
•	Voordelen	van	Flipped	Classroom	voor	leerlingen	met	leermoeilijkheden:	
	
•	Mogelijkheid	om		het	materiaal	te	herzien	zo	vaak	als	nodig	is	(online	content)		
Geheugen	en	begrip	nemen	toe.	Herhaling	in	een	veilige	omgeving	(niet	in	groep)	
•	Transcripties	kunnen	toegevoegd	worden	aan	de	diversiteit	van	inhoud	(audio,	video,	
tekst)	en	zo	verschillende	typen	studenten	ondersteunen	met	hun	eigen	leerstijl. 
	
	
	
	



Wat	is	er	nodig	voor	Flipped	Classroom?	
	
Het	is	essentieel	dat	de	toegang	tot	de	benodigde	apparaat	(computer,	laptop,	
tablet)	beschikbaar	thuis	is	met	een	snelle	internetverbinding.	
Docenten	en	studenten	hebben	behoefte	aan	een	online	ruimte	waar	ze	
kunnen	communiceren:	een	online	platform.	
De	trainers	moeten	in	staat	zijn	om	taken	op	te	geven.	
Studenten	moeten	toegang	krijgen	tot	die	taken,	hun	werk	kunnen		opladen	of	
op	een	bepaalde	manier	reageren.	
Leraren	moeten	die	reacties	kunnen	zien	en	online	kunnen	communiceren	met	
de	studenten.	
Er	zijn	verschillende	mogelijkheden	voor	e-learning	platforms	zoals	Moodle	en	
Blackboard,	Google	Docs,	Office	365,		en	misschien	een	blog.	
	

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Monitoring en evaluatie 

 
Hoe weet je dat de studenten daadwerkelijk toegang kregen tot de leermiddelen? 
 
Klassieke benadering: 
• Zorg voor een quiz of een aantal vragen die ze nodig hebben om te beantwoorden, 
en waarvoor reflectie nodig is (intro van klasgesprek) 
• Zorg ervoor dat u de resultaten hebt voor het lesmoment	
Klas/lestijd kan beter gebruikt worden voor :  

• Het creëren van een beter begrip van het onderwerp (meer tijd om specifieke 
vragen te beantwoorden - in groep of individueel) 
• Actief leren in de klas (vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven) 
• Opties voor het plannen/ tonen van projecten in de klas 
• Situering van die concepten die tot verwarring leiden 
• Of gewoon: oefeningen in class => onmiddellijke feedback 

Wanneer uw eerste poging niet de verwachte impact lijkt te hebben, moet je trachten 
uit te vinden waarom. Is het de online toegang thuis? Heb je genoeg tijd gegeven 
aan de studenten om voor de les te reageren? 
Een mini-flip kan hen te vragen om iets snel en eenvoudig voor de volgende dag te 
doen, zoals een poll. 
Maar iets opgeven aan het einde van een week en daarbij een aantal dagen 
toestaan om de taak voor de les te voltooien zal in het algemeen beter werken. 
 
 
 
Bronnen en Materialen  
	



	
	

• Open onderwijs middelen van andere onderwijsinstellingen of scholen 
• publiekelijk beschikbare middelen via het web 
• Zelf opgenomen bronnen: uw eigen stijl van lesgeven en expertise 
• Alle online content die uw stempel of goedkeuring (kwaliteit) passeert 

• Wikimedia en wikipedia  
• Google scholar (onderzoek papers & boeken) 
• National Geographic vrije documentaires 
• YouTube: films over allerlei onderwerpen (en van allerlei kwaliteit)) 

	



• Voeg	materiaal	toe	van	MOOC	s	(Massive	Open	Online	Courses)	
	
Sommige MOOCs bieden alleen audiovisueel materiaal voor een beperkte tijd, 
anderen houden het open voor wie ingeschreven zijn voor die bepaalde cursus. 
-www.coursera.com, www.FutureLearn.com, Iversity.org, canvas.net, udacity.com, 
https://www.edx.org/ 
-https: //eliademy.com–https://eliademy.com  
	  
 
Flipped	World	Classroom	for	language	teaching:	
Neem	contact	op	met	een	leerkracht	van	een	ander	land	waar	de	leerlingen	
ofwel	de	taal	die	u	geeft	spreken		ofwel	de	taal	leren	die	je	spreekt	spreken.	
Verbind	uw	leerlingen	met	beide	van	deze	twee	mogelijke	kansen	voor	het	
beoefenen	van	taaluitwisseling	door	het	webinar	sessies	(Google	Hangout)	en	/	
of	Skype	bijeenkomsten.	
Geef	je	leerlingen	aangepaste	taken	op	om	samen	te	werken	met	de	studenten	
van	het	andere	land	en	werk	samen	met	uw	collega’s		om	ook	hetzelfde		te	
doen	met	zijn	studenten.	
De	samenwerking	kan	gemakkelijk	verder	gaan	door	andere	lessen	/	cursussen	
zoals	bijvoorbeeld	geschiedenis	en	aardrijkskunde	erbij	te	betrekken.	

	
	
 



Bronnen 
 
•Engelse bronnen  
–OER commons (inlog for free, but email needed for activation)  
https://www.oercommons.org/browse/  
–The code academy (coding & web) http://www.codecademy.com/  
–Ted Ed http://ed.ted.com/ (inlog via facebook login or other)  
–Khan Academy https://www.khanacademy.org/ (inlog via FB or gmail)  
–TeacherTube http://www.teachertube.com/collections/  
–MOOCs (Massive Open Online Course) materiaal: www.coursera.com, 
www.FutureLearn.com , Iversity.org , canvas.net , udacity.com, https://www.edx.org/  
–https://eliademy.com  
 
•Nederlandse sources  
-Klascement.be (Vlaams / Nederlandse site) http://www.klascement.be/ 
-Teacherlinks (Nederlands) http://www.lerarenlinks.be/index.php?pid=21 
-Kennisnet (Nederlands) alle soorten materiaal - curriculum & non-curriculum => 
wikiwijsleren (http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl/) 
Flipped classroom links 
	
Informatie  
 
•https://www1.plymouth.ac.uk/ouruniversity/teachlearn/guidanceresources/Document
s/7%20Steps%20to%20a%20Flipped%20Classroom.pdf  
•Eng rapport met voorbeelden: 
http://fln.schoolwires.net/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/41/Extension%20
of%20FLipped%20Learning%20LIt%20Review%20June%202014.pdf  
•http://flippedlearning.org/site/default.aspx?PageID=1  
•http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7081.pdf  
•Research: http://fln.schoolwires.net/domain/41  
Voorbeelden van lesplannen 
https://tch4902012mb7393.wikispaces.com/Flipped+Classroom+Lesson+Plan 
Onderwerp: mobiel leren 
(introhttp://mobimooc.wikispaces.com/Introduction+to+mLearning ) 
 
Met dank aan: Inge De Waard, Kirsty Tonks, Luc Vandeput, Ilse Stroobants. 
 



 Promengo Method	

 
Samenvatting PROMENGO zijn jaarlijkse cursussen voor beheerders van niet-

gouvernementele organisaties, uitgevoerd door de Stichting 
Academie van maatschappelijke organisaties, georganiseerd 
volgens de oorspronkelijke methode, de zogenaamde 
PROMENGO model, de methode die vergelijkbaar is met de 
Flipped classroom. 

De cursus omvat 280 lesuren (140 uur online en 140 h 
workshops). Het bestaat uit 9 leertrajecten. Elke veronderstelt: 

1 / zelfstudie online dat de deelnemers voor bereidt op 
trainingen in een klas, 

2 / deelname aan de 2-daagse workshop en 

3 / opdrachten  voor prestaties met de mogelijkheid van 
raadpleging via platform of andere nieuwe media. De cursus 
past ook gamification mechanismen toe. 

Doelgroep  
NGO Managers- Volwassenen 

Beschrijving goede praktijk a) een inleidende e-learning component ter voorbereiding van 
een klassikale training; de standaard element is een cursus op 
scherm, duur 2, 3 uur; 

b) tweedaagse klassikale training; 

c) de definitieve e-learning-test over een onderwerp 

d) het uitvoeren van de taken met een mogelijkheid om een 
trainer online te raadplegen 

e) beoordeling van de prestaties van de taken (door een trainer) 
en een terugkoppeling naar de deelnemer. 

Het thema cyclus duurt ongeveer een maand. 

Door deze werkwijze hebben deelnemers die in de 
trainingsruimte komen een voorkennis over het onderwerp. 
Trainers kunnen tijdens workshops hun kennis te verdiepen 
over een onderwerp. Het basismateriaal wordt een thema voor 
een discussie en onderlinge (onder de deelnemers) uitwisseling 
van ervaringen. 

Een on-line gedeelte wordt geïmplementeerd via een 
individueel Moodle platform. 

Elke deelnemer ontvangt een wachtwoord voor het platform en 
zo heeft hij / zij toegang tot hun pad en kan hij / zij de 
vooruitgang opvolgen. 



Daarnaast past de Promoengo cursus een scoresysteem  toe 
op de taken van de deelnemers aan de training. Zij ontvangen 
punten of badges voor elke uitgevoerde taak of aanwezigheid in 
een klaslokaal. Wanneer een training pad wordt afgesloten, 
worden punten toegekend aan elke deelnemer en ze zijn 
zichtbaar voor andere deelnemers. 

Voordelen: 

- Effectieve aanpassing van de opleidingen methoden aan de 
doelstellingen van de opleiding (afhankelijk van de vaardigheid 
onderwijs, kennisoverdracht en het werk op attitudes). 

- Vermindering van klassikale bijeenkomsten. 

Managers, de deelnemers van de cursus, hebben weinig tijd. 
Door het gebruik van een gemengde studiemethode wordt een 
deel van de cursus thuis gehouden Voor een manager is dit een 
geweldige organisatie faciliteit. 

- De nadruk wordt gelegd op zelf-onderwijs van NGO-
managers. Door deelname aan het individuele online leren, zijn 
ze meer verantwoordelijk voor het leren. Kennis wordt niet 
overgedragen door de trainers in een klaslokaal. Ze moeten de 
tijd en de motivatie te vinden om te leren met behulp van de 
computer. 

- Ontwikkeling van een database van  thematische kennis 
(online cursussen).Deze kunnen door de Stichting worden 
gebruikt voor de implementatie van andere opleidingen en door 
de managers om te delen in hun teams. 

Implementatie aanbevelingen / 
verspreiding  

Twee types van diploma's 

Het belangrijkste doel van de cursus voor FACO is bij te dragen 
aan de ontwikkeling van NGO's in Polen en het niveau van het 
management in de NGO's te verhogen. PROMENGO legt 
bijzondere nadruk op de uitvoering van verworven kennis (door 
de manager) in hun organisaties. Om dit te bereiken werden 
twee soorten diploma's geïntroduceerd: 

1. Certificaat van voltooide opleiding : voor degenen die niet het 
hele programma hebt voltooid, 

2. PROMENGO diploma ter afronding van volledige cursus, 
samen met de uitvoering van taken in de eigen organisatie met 
9 opleidingstrajecten elk. 



De invoering van dit onderscheid verhoogt de motivatie van de 
deelnemers het hele opleidingstraject uit te voeren 

Ontwikkeling van duidelijke, eenduidige regels voor het 
uitvoeren van en de voltooiing van de cursus zijn vooral 
belangrijk voor gemengde onderzoeksmethoden, langere 
opleidingsvormen  evenals het toevoegen van het spel element 
om de motivatie van de deelnemers te verhogen.  

PROMENGO trainers zijn verantwoordelijk voor de individuele 
opleidingstrajecten. Zij schrijven punten voor implementatie. 
Een deelnemer moet ten minste 60% te bereiken van 90 punten 
om te slagen. Tegelijkertijd krijgen 3-4 personen op 45 
deelnemers extra punten voor het voltooien van een training 
pad met de beste resultaten. 

- Door doordachte inzet van materiaal in elk pad en herhaling  
van thema's in de klassikale training worden ze verdiept tijdens 
de klassikale training. Het laatste element is implementatie van 
kennis in hun organisaties. Dit is in overeenstemming met de 
uitgangspunten van andragogie bebaseerd op leren van 
ervaring, theorie en implementatie van kennis in de praktijk. 

organisatorische informatie Momenteel is de 3e editie van PROMENGO voorbij. Elke editie 
bevat ca. 45 deelnemers. 

	



	

 
 
 
 

SPELEN	EN	ICT	
	
	
	
	
	

SOCIALE	TRENDS	
Trainers	 moeten	 weten	 hoe	 ze	 de	 sociale	 trends	 op	 een	 snelle	 en	 effectieve	 manier	 kunnen	
identificeren	 als	 ze	 werken	 met	 zeer	 verschillende	 groepen	 mensen.	 Falen	 de	 huidige	 trends	 te	
"update"	 	 kan	 resulteren	 in	 de	 nutteloosheid	 van	 bepaalde	 oefeningen	 of	 presentaties	 zowel	
inhoud	 als	 vorm.	 Het	 is	 de	 moeite	 waard	 vertrouwd	 te	 worden	 met	 de	 huidige	 trends,	 hun	
richtingen	en	betekenis,	zelfs	als	we	niet	van	plan	zijn	ons	aan	hen	aan	te	passen.	

Een	van	de	meest	maatschappelijk	belangrijke	trends	is	de	toenemende	rol	van	games.	Niet	alleen	
worden	ze	de	manier	waarop	we	onze	vrije	tijd	door	te	brengen,	maar	ze	hebben	ook	 invloed	op	
hoe	we	de	wereld	en	onszelf	waarnemen.	De	specifieke	culturele	code	gemaakt	door	spelers	dringt	
door	 tot	 de	 echte	 wereld.	 Wat	 belangrijker	 is,	 de	 wereld	 van	 spelen	 is	 een	 realiteit	 van	 snel	
veranderende	rollen	en	werelden.	

Gehecht	blijven	aan	de	huidige	normen	en	vormen	is	geen	onderdeel	van	deze	cultuur.	Dit	 is	 juist	
één	 van	 de	 functies	 van	 de	 spelers	 als	 een	 sociale	 groep.	 Om	 volledig	 te	 begrijpen	 waarom	we	
spelen	en	hun	historische	rol	nodig	hebben	kunnen	de	volgende	boeken	nuttig	Zijn:	"Man,	Play	and	
Games"	door	Roger	Caillois	en	"Homo	ludens:	A	Study	of	the	Play-Element	in	Culture”	"	door	Johan	
Huizinga.	

Hoe	spelen	gebruiken		

	
In	het	perspectief	van	een	minder	brede	training	kunnen	spelen	een	nuttig	instrument	
op	vele	niveaus	worden.	Wat	ik	bedoel	hier	zijn	o.a.	kaartspellen,	bordspellen,	
computerspelletjes,	ruimtelijke	spellen,	simulatie	en	ploegspelen.	Veel	soorten	games	
verschenen	in	de	markt	gedurende	de	afgelopen	jaren.	De	toenemende	vraag	naar	
"serious	games"	resulteerde	in	het	feit	dat	mensen	zoals	ik,	dat	wil	zeggen	trainers,	niet	
langer	beperkt	zijn	tot	de	keuze	tussen	"Mau	Mau	'en'	Mens	erger	je	niet!".	
	

Een	serious	game	is	een	spel	ontworpen	voor	een	hoofddoel,	anders	dan	
puur	entertainment.	Het	dient	het	verwerven,	ontwikkelen	of	verbeteren	
door	 spelers	 van	 specifieke	 vaardigheden	 en	 het	 oplossen	 van	
problemen.	

	
Het	 spel	 kan	uw	werk	op	voorhand	ondersteunen,	 tijdens	en	na	de	 training.	Op	elk	niveau	 is	het	
misschien	een	interessante	een	gadget	tool	om	kennis	van	een	gekozen	gebied	door	te	geven.	
	
	
	



	

	
	
Basiskennis	voor	gamification,	het	eenvoudigste	instrument	in	dit	geval	is	
goed	beschreven	in	het	boek	getiteld	"Gamification"	door	Paweł	Tkaczyk.	

	
	Gamification	is	de	toepassing	van	spelmechanismen	om	het	gedrag	van	
mensen	buiten	de	context	van	het	spel	te	veranderen.	

	

Het	 kan	 ook	 iets	 meer	 zijn:	 ondersteuning	 in	 van	 houding	 veranderen	 of	 katalysator	 voor	 een	
groepsproces.	 Dankzij	 spellen	 zal	 je	 een	 bepaalde	 vaardigheid	 verwerven	 in	 de	 vorm	 van	 een	
simulatiespel.	Een	paar	uur	'Smileurbo’	simulatie	is	een	grote	voorbeeld.	Het	is	ook	makkelijker	om	
een	evaluatie	als	Dixit	of	Storycubes	uit	te	voeren	of	een	praktische	educatieve	situatie	te	creëren	
met	behulp	van	een	ruimtelijk	spel.	

Toch	moeten	we	n	iets	te	forceren.	Intensiever	gebruik	van	games	in	de	training	proces	vergt	veel	
van	 de	 gevoeligheid	 en	 voorzichtigheid.	 Games	 zijn	 geen	 universeel	 gereedschap	 en	 vragen	 veel	
precisie	 van	 een	 trainer.	 Zonder	 precisie	 ze	 kunnen	 leiden	 tot	 tegenovergestelde	 resultaten.	
Wanneer	ze	effectief	gebruikt	worden	kunnen	spellen	een	taak	gemakkelijker	maken	en	leiden	tot	
een	meer	doeltreffende	werking	van	de	deelnemers	van	uw	training.	

Op	maat	of	gemaakt?	

	
Spellen	vanaf	nul	ontwerpen	is	complex	proces	dat	tijd	en	geld	kost.	Tegelijkertijd	zijn	er	
vele	trainers	zoals	wij	die	het	zouden	willen	doen.	Er	zijn	geen	snelkoppelingen	hier.	Het	
idee	zelf	is	niet	genoeg.	Elke	oplossing	moet	worden	getest	en	verpakt.	Uw	deelnemers	
een	eenvoudig	bordspel	met	geschilderde	ladder	en	interessante	vragen	na	het	
verplaatsen	van	een	teller	is	niet	meer	genoeg.	Dit	kan	uw	deelnemers	eenvoudig	
ontmoedigen.	
Daarom	is	het	goed	om	al	gemaakte	oplossingen	te	gebruiken	.	Een	van	hen	-	MOG	-	
wordt	hieronder	beschreven.	Het	is	een	methodologisch	voorstel	op	basis	van	verdeling	
van	de	games	in	categorieën,	afhankelijk	van	de	keuze	van	de	deelnemer.	De	drie	
formaten	in	de	tekst	beschreven	staan	toe	om	de	gamewereld	beter	kunnen	begrijpen	-	
althans	op	het	basisniveau.	
Games	zelf	zullen	in	onze	sociale	werkelijkheid	voor	de	komende	jaren	aanwezig	blijven.	
Vertrouwd	met	hen	worden	zal	nodig	zijn	in	het	werk	van	de	trainer.	Het	lezen	van	deze	
tekst	is	een	eerste	stap	om	dat	te	doen.	
	

 www.smileurbo.com/en	
	

 www.storycubes.com	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MULTI-OPTION-BASED		GAMES—DOEL	
	
Een	Multi-optie-based	spel	(MOG)	is	een	nieuw	ontwikkelde	aanpak	die	meerdere	
methoden	en	instrumenten	combineert.	Haar	belangrijkste	elementen	zijn	interactieve	
verhalen	met	behulp	van	communicatietechnologie	in	een	real-world	omgeving.		
Het	bevat	aspecten	van	serious	gaming	en	gamification,	dus	het	kan	vermakelijk	zijn,	
maar	het	belangrijkste	doel	is	om	gebruikers	te	onderwijzen.	Multiple	choice	games	
kunnen	zowel	volledig	online	basis	als	offline	programma	of	gedeeltelijk	in	een	echte	
omgeving	en	op	locatie	gebaseerde	spel.	
MOG's	zijn	nog	steeds	vrij	nieuw	en	voortdurend	in	ontwikkeling.	Er	is	een	enorm	
potentieel	om	ze	te	gebruiken	in	niet-formeel	onderwijs,	maar	elementen	van	het	
formele	onderwijs	kunnen	ook	een	deel	van	de	inhoud	zijn.	
WAT	IS	MOG?	
Stel	je	een	eenvoudige	audio-wandeling	of	begeleide	tour	naar	verschillende	locaties	
voor.	Daarbij	wordt	je	verplicht	om	keuzes	te	maken	en	taken	op	te	lossen	terwijl	je	
gemotiveeerd	wordt	met	een	authentiek	verhaal.	Als	gebruiker	kan	je	het	resultaat	
bepalen	en	je	trainer	voegt	er	educatieve	inhoud	aan	toe.	Dit	kan	de	deelnemers	zeer	
boeien	en	belonen,	maar	vereist	kennis	verhalen	schrijven,	kennis	van	de	lokale	
omgeving,	het	onderwijs	onderwerp,	evenals	van	het	programmeren	en	ontwikkelen	
van	spelen,	afhankelijk	van	de	MOG.	
Opties,	dynamiek	en	mogelijkheden	
Hier	zijn	enkele	van	de	mogelijkheden	die	kunnen	worden	gebruikt	bij	het	maken	van	een	MOG.	

	

	 OPEN	 LINEAR	 MULTI	OPTIONS	

OPDRACHT	 Variabel	 Vast	 Gemengd	

KEUZE	 Vrij	 Geen	 Afhankelijk	

VERVOLG	
	
Geen	verandering	events	

	
Vaste	opeenvolging	events	

	
Meervoudige	lijnen	events	

EINDE	
	
Extern	einde	

	
Doorspelen	

	
Meervoudige	eindes	

VOORBEELD	 „Kennis	puzzel”	 „Geluid/Video	wandeling”	 „MOG”	



	

	

	
	
	

OPEN	 LINEAR	 MULTIPLE	OPTIONS	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	

	

	
	
	

	
	
	
	

• Elk	punt	is	direct	
toegankelijk	

• 	Geen	vaste	volgorde	
• 	Onafhankelijke	keuze	
• •Geen	gevolgen	(geen	

verandering	in	de	game	
wereld	zou	het	verhaal	
kunnen	beïnvloeden	

• "External"	einde	

	
	
	

• vaste	volgorde	

• Geen	keuze	

• 	Gevolgen	(vast	gelegde	
evenementen)	

• •	"Power-ups"	mogelijk	(real	
life	toevoegingen	

• Totale	controle	voor	auteur	

	
	

• Vaste	maar	variabele	
orde	(beïnvloed	door	
de	beslissing)	

• •Gevolgen	
(veranderende	
spelwereld,	
beslissingen	kunnen	
verhaal	beïnvloeden)	

• 	Meerdere	eindes	

• 	Op	basis	van	keuzes	

• •Geen	"power-ups"	

• Hoge	replay	waarde	als	
gevolg	door	
nieuwsgierigheid	

	
	 	



	

	

	

Zal	het	een	lineair	verhaal	zijn	of	met	verschillende	opties	en	uitkomsten?	Heeft	het	een	
karaktertrek	of	is	de	student	slechts	de	waarnemer?	

	
	 MET	KARAKTER	

ZONDER	KARAKTER	
(PERSONALITEIT		GEMAAKT	

(SPELER	BLIJFT	ZICH	ZELF)	
DOOR	SPELER)	

	
	
	

VOORDEEL	

	
	
Meer	persoonlijke	betrokkenheid	
	
"Directe	ervaring"	

	
	
	Creëren	van	identificatie	met	
"andere"	identiteiten	(bijv	.:	
vluchtelingen,	eigentijdse	getuigen)	

	
	
	

NADEEL	

	
beperkte	mogelijkheden	tot	het	
geven	van	"innerlijke	ervaringen"	

Moeilijk	te	richten	op	de	identiteit	
(geslacht	enz.)	van	de	speler		

	
	
	

Minder	persoonlijke	betrokkenheid	

	
	

Met	behulp	van	een	MOG,	blijven	de	spelers	ofwel	zich	zelf	of	spelen	de	rol	van	een	
fictief	personage	door	hen	vertolkt.



	

	

	

TECHNISCHE	OPTIES	
Enkele	voorbeelden	van	spel-mechanica	gebruikt	in	een	meervoudige-optie	en	location-
based	spel:	
	
Wachtwoord	
	
De	gebruiker	verzamelt	letters,	woorden	of	combinaties	van	verschillende	(toetsenbord)	
plaatsen	van	de	MOG.	Eens	samengesteld	kunnen	ze	worden	gebruikt	om	toegang	te	
hebben	tot	een	URL	(bijvoorbeeld	www.yourdomain.com/	wachtwoord)	met	b.v.	het	
volgende	deel	van	het	verhaal.	Het	voordeel	van	deze	mechanismen	is	zowel	de	
betrekkelijk	eenvoudige	inspanning	en	implementatie	als	het	aantal	
gebruiksvoorbeelden.		
	
Power-ups	
	
Real	life	objecten	/	toevoegingen	die	de	speler	vindt	en	met	hem	of	haar	mee	neemt	
(bijvoorbeeld	een	eenvoudige	zak	om	dingen	later	te	vervoeren).	Het	positieve	aspect	
van	het	gebruik	van	power-ups	is	de	toename	van	het	werkelijkheidsgevoel	tijdens	het	
spelen.	Andeerzijds	vereisen	power-ups	heel	wat	uitleg	van	de	maker	en	zijn	ze	alleen	
bruikbaar	in	lineaire	verhaallijnen.	
	
Uitdagingen	
	
Uitdagingen	zijn	real	life	taken	die	de	spelers	nodig	hebben	om	te	slagen	in	het	
verbeteren	van	hun	voortgang	in	de	MOG.	
Dit	kan	leiden	tot	een	hoge	betrokkenheid,	maar	blijkt	zeer	arbeidsintensief	te	zijn.	

 
 

 
EMAIL	

USER	GENERATED	
CONTENT	

 
SMS	

 
AUDIO	FILE	

 
 
 

 
Email-adres	met	
"automatisch	antwoord"	
geeft	volgende	punt	aan	

Voordeel:	eenvoudig	te	
integreren,	meer	
betrokkenheid	

 
foto's	sturen,	
online	discussies	
Voordeel:	meer	
betrokkenheid,	
beter	leren,	
sociale	
interactiviteit,	
kennis	groeps-
gegenereerd		
Nadeel:	arbeid-	
intensieve	admin	
Voordelen:	beter	
leren,	sociale	
interactiviteit	
groepswerk	
generated-

knowledge	

Disadvantage:	work- 
intensive	(constant	
administration)	

 
 
 
Met	de	zogenaamde	
bot	boodschap	kan		
een	programma	
worden	gemaakt	dat	
kan	een	reactie	stuurt	
afhankelijk	van	de	
berichten		van	de	
gebruikers	(zeer	
arbeidsintensief)	

 
 
 
 
 
 
Afhankelijk	van	de	
keuze	van	de	
gebruiker	kunnen	
vooraf	opgenomen	
audio	bronnen	
worden	gebruikt	



	

	

 
Voorbeelden	van	informatiebronnen:	
	
Aangezien	een	MOG	wordt	afgewikkeld	in	een	echte	wereld	omgeving,	kan	het	e-
learning	elementen	met	het	echte	leven	locaties	te	combineren.	Veel	van	de	
mogelijkheden	vereisen	toegang	tot	internet.	Hoewel	smartphones	worden	steeds	meer	
en	meer	beschikbaar	zijn,	is	het	nog	steeds	een	obstakel	voor	specifieke	doel-	

 
	 OFFLINE	

ONLINE	
(DOWNLOADABLE)	

WEBSITE,	BLOG,	WIKI	
MP3,	PRINT,	LIVE	

 
 
 

VOORDEEL	

 
De	meeste	interactieve	
mogelijkheden	(door	middel	van	links	
en	QR	Codes)	

Mogelijk	om	verschillende	media	/	
externe	bronnen	te	integreren	

 
Minder	technologische	behoeften	
(printer	of	mp3-speler)	

Hogere	toegankelijkheid,	aan	te	
passen	aan	een	reeks	van	
omgevingen	

 
 
 

NADEEL	

 
 
Technische	apparatuur	nodig	:	
(Smartphone,	internettoegang,	
bandbreedte)	

 
 
Minder	media,	meer	fysiche	noden	
(Opslag,	distributie,	transport,	
middelen)	

 
groepen	(zeer	jonge	of	ouderen)	of	op	specifieke	sites	(open	land,	gesloten	gebouwen).	
Mobiele	verbindingen	zijn	nog	steeds	vrij	traag	in	sommige	gebieden	en	de	bandbreedte	
is	vaak	beperkt.	
Elk	gereedschap	of	manier	van	presenteren	van	de	inhoud	kan	worden	betrokken.	Stel	je	
voor	dat	je	deelnemer	een	quiz	moet	beantwoorden,	het	oplossen	van	een	wiskundige	
taak	 of	 een	 test	 voor	 de	 volgende	 locatie,	 de	 keuze	 van	 een	 deel	 van	 het	 verhaal	 is	
beschikbaar.	Stelt	u	zich	een	MOG	over	het	veilig	gebruik	van	sociale	media,	pesten	op	
school,	 de	 opleiding	 van	 soft	 skills,	 milieuproblemen	 of	 gewoon	 een	 geschiedenisles	
voor.	Alle	instrumenten	en	methoden	die	hier	voorgesteld	kunnen	worden	opgenomen	
in	een	MOG.	



GOEDE	PRAKTIJK:	MOG	

TITEL:	MOG	Ahmed´s	Fiets	
Korte	Samenvatting		 Wat is weer een MOG? Een MOG is een zeer lonende 

manier om onderwijs content te leveren aan uw 
leerlingen. Het gamification aspect van een MOG kan 
er concurrentie en beloningen toe te voegen. Het 
serious gaming aspect voegt een zekere mate van 
entertainment aan de educatieve doelstellingen. 
Daardoor is het een geweldige manier om de motivatie 
van de student te verhogen. De term Multi-optie en op 
locatie gebaseerde spel – heeft niet alleen betrekking 
op meerdere keuzeopties voor de studenten, maar ook 
voor de trainer, meer bepaald over welke instrumenten 
en methoden zullen worden benut.  
"Ahmed's Fahrrad" De MOG "Ahmed's Fahrrad" 
(Ahmed's fiets) is ontwikkeld door de Wsamar 
educatieve instituut in Leipzig. 
 
Het is gericht op het leveren en ondersteunen van reken 
competenties met inbegrip van taalkundige 
vaardigheden (schrijven, lezen, luisteren en spreken) 
culturele competenties (juridische, culturele, alledaagse 
leven situatie, oriëntatie), alsmede een zekere 
onafhankelijkheid en het gevoel van veiligheid voor de 
deelnemers in hun nieuwe omgevingen. 
Om dit te MOG te spelen, is een smartphone met een 
internet verbinding nodig en dient de deelnemer in het 
centrum van Leipzig te zijn. 
In de MOG spelen de deelnemers de rol van Ahmed, 
die beseft dat zijn fiets net gestolen is. Ze hebben 
verschillende opties om aanwijzingen over de fiets te 
ontvangen. Afhankelijk van hun keuze, kunnen de 
deelnemers bijvoorbeeld de borden volgen in de stad 
Leipzig volgen, een beschrijving van de situatie  geven 
of in een klacht bij de politie in te vullen. Sommige 
keuzes sturen ze terug naar het begin van de MOG, 
andere zullen resulteren in het terug krijgen van 
Ahmed's fiets. 

Doelgroep	 Een MOG kan voor iedereen worden gemaakt. Het idee 
is om de inhoud meer plezier, of meer realistisch te 
maken of om moeilijke onderwerpen meer toegankelijk 
voor uw leerlingen te maken door ze over te brengen 
naar situaties uit het echte leven en omgevingen uithet 
echte leven. Het kan vooral worden gebruikt in 
informeel onderwijs voor leerlingen, studenten en in het 
volwassenenonderwijs. 
 
De MOG Ahmed's fiets is bedoeld om vluchtelingen en 
immigranten de Duitse taal en over de Duitse cultuur te 



leren en regels uit het dagelijks leven. Deze MOG is 
voor gevorderden. Een aanpassing voor de 
verschillende taalniveaus is in voorbereiding. 

Beschrijving	van	goede	praktijk		
(	

Voorbereiding: 
De deelnemers ontvangen informatie over de MOG in 
de cursus Duits. De trainer legt de regels van de MOG 
uit. Vervolgens ontvangt de deelnemer de link naar de 
MOG. Er is voor gezorgd dat elke deelnemer een 
smartphone of een dergelijk apparaat heeft om te 
kunnen meespelen. 
De MOG wordt ofwel als een cursus activiteit, in welk 
geval de trainer accompenies de deelnemer (s), of als 
huiswerk of vrije tijd activiteit door de deelnemers en 
later gecontroleerd door de trainer uitgevoerd. 
 
Inleiding: 
De deelnemer wordt meegedeeld dat hij de rol speelt 
van Ahmed. Die kwam onlangs naar Duitsland en woont 
nu in Leipzig. Ahmed kocht een nieuwe fiets en wil naar 
de stad gaan met zijn nieuwe fiets. 
Hij wordt gevraagd wat hij met hem zal nemen 
(bijvoorbeeld paspoort, een fles water, mobiele 
telefoon). Ahmed rijdt naar de bibliotheek om te 
studeren voor zijn Duitse cursus. Als hij uit het gebouw 
komt, ontdekt hij dat zijn fiets is gestolen. 
 
Startpunt 
Na de introductie hoort de speler op Augustus Square, 
een van Leipzigs centrale pleinen te zijn. Het verhaal 
verloopt op basis van de keuzes van de deelnemer. 
Op het startpunt moet hij een routebeschrijving naar 
verschillende gebieden op of in de buurt van het plein 
volgen. Daar kan Ahmed verschillende personen om 
tips vragen. 
  
In dit stadium moet de deelnemer beslissen welke 
persoon die hij wil spreken en waar hij naartoe wil gaan. 
Sommige mensen zullen hem vragen te stellen die 
Ahmed correct moet beantwoorden.  
Tweede Fase 
Afhankelijk van de personen die Ahmed ondervraagt en 
op de volgende antwoord (en) die hij geeft, moet hij  
terug naar het startpunt te gaan en het opnieuw 
proberen, ofwel krijgt een of andere hint en  
aanwijzingen voor een andere locatie (in dat geval moet 
de deelnemer er naartoe te gaan om verder te gaan). 
Deze omvatten: 
-Het politiebureau 
- De waarschijnlijke locatie van de dief 
- Het verloren voorwerpen kantoor 



- Locaties om gewoon een nieuwe fiets te krijgen 
   
De aanwijzingen en beschrijvingen van de locatie 
bevatten altijd wat informatie over de geschiedenis, 
architectuur of informatie van praktische aard. 
  
Op verschillende locaties moet de deelnemer niet alleen 
vragen beantwoorden of keuzes maken, maar ontvangt 
verschillende taken zoals bijvoorbeeld: 
 
- Het zo gedetailleerd mogelijk beschrijven van de fiets  
- Het schrijven van een aankondiging op een webpagina 
‘verloren en gevonden voorwerpen’ 
- Invullen van een politie-klacht 
- Grammatica-test 
 
De deelnemer doet deze taken in een extra tekstveld. 
Zij zullen worden gecontroleerd door een begeleidend 
docent ter plaatse, ofwel na de wedstrijd of in de 
volgende les van de cursus en worden online 
opgeslagen. 
  
Einde van de MOG 
Sommige keuzes na de tweede fase zullen leiden tot 
het einde van de MOG. Dat betekent dat de deelnemer 
het MOG opnieuw moet beginnen als hij of zij een 
andere uitkomst zoekt. 
 
De mogelijke eindes omvatten: 
 
- Ahmed krijgt zijn fiets terug 
- Ahmed krijgt een nieuwe fiets (geeft op) 
- Ahmed is in hechtenis genomen voor het plegen van 
een misdrijf 
 
Evaluatiefase 
Na  het spelen van de MOG, worden de prestaties van 
de deelnemers geëvalueerd tijdens de taalcursus door 
hun leraar bij wisamar. 

Ze worden gevraagd of ze de MOG nuttig vonden voor 
hun leerdoelen, welke keuzes zij maakten en waarom 
en de geschreven teksten worden gecorrigeerd door de 
leraar. 

Aanbeveling	voor	de	
uitvoering	/	verspreiding		

Je eerste MOG moet gemakkelijke en niet te groot zijn. 
Het is aan te raden om het te doen als een groep 
project. Laat uw leerlingen in groepen werken - plan, 
schrijven en uit  voeren samen met u. 
U moet eerst nadenken over de educatieve inhoud die 
u wilt leveren, dan over de technische opties die je hebt. 



Later moet je het verhaal verbinden met locaties uit het 
echte leven. 

Organisationele	informatie		 Ahmed's Fiets is momenteel in ontwikkeling en zal 
binnenkort beschikbaar zijn als een wiki en een 
onafhankelijke webpagina. 
 
 
Kijk op de volgende links om een aantal ideeën over de 
verschillende mogelijkheden te krijgen: 
Fort MC Money - Interactieve Movie-Game: 
http://fortmcmoney.com/#/fortmcmoney 
Verzameling van simulaties: 
http://www.conducttr.com/success-stories/ 
Klassieke audiowandeling: 
http://sustainability.bplaced.net/page/?page_id=107 
 

	



 

 
 

NIEUWE	TECHNOLOGIE	
EN	BEPERKINGEN	

	

NIEUWE	TECHNOLOGIE	–	DE	TOOL	VOOR	SOCIALE	
INCLUSIE	OF	UITSLUITING	VOOR	MENSEN	MET	
BEPERKINGEN?	
Men denkt dat de nieuwe technologieën het leven van mensen met een handicap 
alleen maar makkelijker maken. Dit is zeker het geval is in vele aspecten. Dankzij hen 
kunnen mensen die niet in staat om hun huis te verlaten of mensen met 
mobiliteitsmoeilijkheden deelnemen aan een virtuele gemeenschap, contacten 
leggen, online aankopen, raadplegen of leren, hetzij door middel van individuele 
lectuur, e-learning trainingen en webinars. Internet wordt hun bron van 
onafhankelijkheid. 
Men moet echter niet vergeten dat het toepassen van ICT kan bijdragen tot de 
uitsluiting van mensen met andere soorten handicaps, zoals visuele handicap, 
gehoor, cognitieve of manuele vaardigheden. Er is software die de inhoud van 
webpagina's en e-mails leest waardoor blinden zo computers kunnen gebruiken. 
Opdat zulke mensen volledige toegang tot de inhoud kunnzn hebben, zouden deze 
webpagina's goed moeten worden geregeld met behulp van WCAG 2.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines) normen. 
Voortdurende ontwikkeling van de technologie, het bombarderen van de ontvanger 
met beelden en interactieve berichten of verhogen van de visuele aantrekkelijkheid 
van presentaties maakt vaak de inhoud onbeschikbaar voor mensen met de 
bovengenoemde problemen. Tegelijkertijd wordt steeds meer activiteit overgebracht 
naar het Internet.-Zonder behulp van communicators, sociale media of diensten kan  
dit de reden worden waarom een deel van de samenleving wordt uitgesloten. 
 

Voor een volwassenentrainer is het goed te beseffen dat de 
technologieën / materialen / presentaties toegepast tijdens de 
training toegankelijk moeten zijn voor mensen van wie de toegang 
tot informatie werkt beperkt.	

	
Onderstaande regels volgen de WCAG 2.0-normen. Hun doel is om de volledige 
toegankelijkheid van de gepubliceerde inhoud voor mensen met oogaandoeningen te voorzien, 
met de verschillende niveaus van zichtbeperkingen, waaronder blindheid en mensen met 
andere beperkingen in de toegang tot informatie. 
De complete normen beschikbaar op www.w3.org/TR/WCAG20. Bovendien zijn de richtlijnen 
daarvan samen met praktische uitleg ook gepubliceerd op vele websites. 
 
 

De complete normen zijn beschikbaar op www.w3.org/TR/WCAG20. Bovendien zijn de richtlijnen 
daarin, samen met praktische uitleg, worden ook gepubliceerd op 
vele websites 
 



 

Lettertype, regelafstand en uitlijning 
 
Het lettertype sans-serif moet toegepast worden, afstand tussen de lijnen niet kleiner dan 1,5 
lijnen,moet de tekst gelijnd worden op de linkerkant en de paragrafen moeten voorafgegaan 
worden met bredere spaties of iets ingesprongen. 
 
Kleur contrast 
 
Alle functionele of content-aanduidende elementen moeten in een significante contrast met de 
achtergrond blijven. Het contrast moet worden gehandhaafd, basic standaard kleur composities 
van het besturingssysteem (bijvoorbeeld in "omgekeerde kleuren" modus). 
 
Documentstructuur 
 
 
Rubrieken niveau 1-6 moeten worden toegepast op het document in hoofdstukken sub- 
hoofdstukken kwesties, etc. In het tekstgedeelte moet de tekst worden verdeeld door middel 
van alinea's, lijsten, etc. 
 
Tafels 
 
Tabellen mogen alleen worden toegepast om de gegevens in tabelvorm te presenteren, ze 
mogen niet worden gebruikt om het document te formatteren en zo de vorm van de spaties 
Organiseren. 
 
Alternatieve tekst en grafische inhoud 
 
Foto's, afbeeldingen of grafieken moeten altijd worden uitgerust met de zogenaamde 
alternatieve tekst. Deze beschrijft in een korte en bondige manier wat de foto, foto 
of grafiek presenteert. Alleen de decoratieve graphics mogen geen alternatieve tekst 
te hebben. 
 
Formulieren en knoppen 
Alle velden (tekstvakken, selectie velden, etc.) en toetsen moet duidelijk worden 
aangegeven met alternatieve tekst. 
 
Tekstlinks 
 
De namen van links naar pagina's, documenten, enz. moeten nauwkeurig het 
doel aangeven. Links met dezelfde naam moet altijd naar dezelfde object 
verwijzen. 
 
Toegankelijkheid van toetsenbord 
 
Alle elementen die actief zijn op een pagina moeten vanuit het toetsenbord 
toegankelijk zijn. Zowel toegankelijkheidvooruit als achteruit  moet worden 
verstrekt. 
 
Document navigatie 
 
De navigatie in het document moeten coherent, logisch en onveranderlijk 
zijn. 
 
 



 

Richten van de cursor op een pagina 
 
Alle interactieve elementen, zoals links, banners, of formuliervelden moeten 
met een duidelijke visuele aandacht worden vermeld (meestal in de vorm van 
een frame zichtbaar bij het navigeren op de pagina met de TAB-toets). 
 
Pagina zoomen 
 
Een pagina moet significant kunnen inzoomen (tenminste 200%) met de 
browser gereedschappen. Dergelijke zoomen mag de zichtbaarheid van de 
inhoud en het uiterlijk van de horizontale schuifbalk niet  veroorzaken. 
 
Paginatitels 
 
Pagina titels moeten uitsluitend zichtbaar zijn in titelbalk van de browser en 
moeten de gebruiker te informeren over de inhoud van de weergegeven 
pagina. 
 
Captcha-test 
 
Een situatie waarin de gebruiker is verplicht om een paar letters of cijfers 
zichtbaar te typen op een grafische voorstelling om zijn handeling te 
bevestigen op de pagina is niet toegestaan (bijvoorbeeld bij het verzenden 
van een bericht of een gevulde vragenlijst). 
 
Gedeelde bestanden formaat 
 
Bestanden gedeeld op webpagina's (PDF, doc, etc.) moeten worden voorzien van de 
tekst structuur, alternatieve teksten of afbeeldingen, enz. PDF-bestanden kunnen 
niet worden foto scans. 
Links	naar	de	Richtlijnen	voor	Accessible	Information	in	26	talen:	

		www.ict4ial.eu	
Door  deze principes toe te passen kan men toegang krijgen  tot het educatieve 
proces van vele tools die op het internet beschikbaar zijn. Helaas kunnen een aantal 
nieuwe programma's, interessante websites of materialen voor onze deelnemerniet 
beschikbaar zijn. 
Bij de planning van een training zou trainer de  toegankelijkheid voor mensen met 
een handicap moeten overwegen. De organisator  van de training zou informatie 
over de speciale behoeften van de deelnemers moeten verzamelen. Op basis daarvan 
kan men eigenlijk de leermiddelen selecteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



"Goede	praktijk	voor	trainers’	

Titel:	WAI-NOT	
Korte	
samenvatting	

WAI -NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de 
toegang tot het internet. WAI-NOTontwikkelde daarom een aangepaste 
website voor hen. Deze website is educatief, (re) creatief, informatief en 
interactief. Trainers en begeleiders kunnen een handleiding en 
instructievideo's raadplegen.	

Doelgroep	 Verstandelijk	gehandicapte	jongeren	en	volwassenen	
Scholen	voor	mensen	met	speciale	behoeften	en	hun	personeel	
Opleidingscentra,	dagcentra	voor	verstandelijk	gehandicapten	

Beschrijving	van	
geode	praktijk	

Een	website	als	instrument	om	ICT	toegankelijk	te	maken	voor	verstandelijk	
gehandicapte	jongeren	en	volwassenen		
Website	(www.wai-not.be)	

l Lage	dreùêm		
l angepast	aan	mensen	die	niet	kunnen	lezen	of	schrijven		
l Veilige	omgeving		
l opleiding	van	leraren	/	coaches	

Doelstellingen:	
Ø Algemeen:	
Ø ICT toegankelijk te maken mensen met verstandelijk handicap 
Ø Didactisch	
Ø zoek	naar	innovatieve	leermethoden	die	zijn	aangepast	aan	hun	

behoeften	
Ø Opvoedkundig:	

l Een	method	ontwikkelen	om	de	integratie	van	ICT	in	hun	
opleiding	te	verhogen	

Ø Sociaal:	
l Stimuleren	van	hun	verdure	sociale	integratie	
l Zelfvertrouwen	verbeteren	

	
Belangrijkste	kenmerken:	
Veiligheid:	beschermde	internetomgeving	
Toegankelijke	navigatie	/	

Ø ¥visueel en auditief ondersteund navigatie: beta- en Sclera-
pictogram taal, aangepaste kleuren 

Recreatie:	spelletjes,	puzzels,	muziek,	...	
Informatie:	digitale	krant:	"Wablieft",	WN	+	voor	volwassenen	
Interactiviteit:	chatten,	e-mail,	e-cards,	sociaal	netwerk,	tutorials	...	
Toegankelijkheid::	



	
l Elke	gebruiker	heeft	eigen	profiel	
l Tekst	naar	spraak	
l Pictograms	
l Tekst	
l Beelden	
l Vriendelijke	Lay-out	
l Simpele	Structuur	

Gemakkelijk	login	procedure	en	wachtwoord	in	pictogrammen	
Verschillende	functionaliteiten	beschikbaar:	Nieuws,	My	WAI-NOT	(Social	
Network),	Mail	(intern	en	extern),	Chat,	Forum,	Quiz,	Onze	site,	Andere	sites	
(voor	mensen	met	een	handicap)	
WN	biedt	zijn	gebruikers	de	mogelijkheid	om	een	gemeenschap	te	vormen	met	
een	gemodereerde	chatroom

	
WAI-NOT	heeft	dagelijks	duizenden	gebruikers	in	Vlaanderen.	
Hun	aantal	groeit	elke	week.	
WAI-NOT	werkt	samen	met	verschillende	organisaties	op	het	gebied	van	ICT	en	
onderwijs.	Het	samenbrengen	van	deze	kennis	en	expertise	creëert	nieuwe	
mogelijkheden	
WAI-NOT	biedt	ondersteuning	en	kennis	over	ICT	en	onderwijs	voor	kinderen	
met	beperkingen.	
WAI-NOT	biedt	documentatie	en	handleidingen	voor	het	gebruik	van	de	WAI-
NOT	
WAI-NOT	biedt	een	databank	van	vakinhoudelijke	artikelen	over	onderwijs	en	
opleiding	voor	mensen	met	een	verstandelijke	handicap.	

Aanbeveling	voor	
invoering/dissemi
natie	
	

WAI-NOT	kreeg	een	veel	prijzen:	Microsoft,	Digikids,	Stichting	Koning	
Boudewijn,	SWIFT,	KlasCement,	Telenet	etc.	
Prijzen	voor	e-inclusie,	e-praktijk	label,	Best	practice	E-learning	Europe	2003,	IST.	
Er	is	ook	een	Poolse	versie	van	de	website	beschikbaar	zijn.	

Organisationele	
informatie	

vzw WAI-NOT  
Tervuursesteenweg 295  
3001 Leuven (Heverlee) BELGIUM 
E-mail: secretariaat@wai-not.org 
E-mail: info@wai-not.org	
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NIEUWE	TECHNOLOGIE	
EN	EVALUATIE	VAN	
TRAININGEN	

	
	

CONTROLE	NODEN	&	EVALUATIE	VAN	DE	
OPLEIDINGSRESULTATEN	IN	AFSTANDSONDERWIJS	
De	opkomst	van	leren	op	afstand,	e-learning,	blended	learning,	mobiel	leren,	enz	heeft	
bijgedragen	tot	verschuivingen		in	het	onderwijsproces	(onderwijzen	en	leren)	
•	Van	de	traditionele	aanpak	gebaseerd	op	een	input	proces(onderricht	en	curriculum)	
		
•	Tot	de	op	competenties	gebaseerde	aanpak	(output/	competentie	van	de	lerende	)		
	
Tabel	4.1	(Vandeput	&	Stroobants,	2016)	illustreert	de	vergelijking	van	de	traditionele	en	
competentiegerichte	benaderingen.	

TRADITIONELEL	AANPAK	 COMPENTENTIE		GERICHTE	AANPAK	

Inhoud	dezelfde	voor	alle	lerenden	 	Inhoud	taakgericht,	flexibel,	realistische	context	

Strikt	Georganiseerd	leerproces	 Flexibele	Organisatie	van	onderricht	
Kennis	/	Vaardigheden	 Competentiegericht	

(Combinatie	van	kennis,	vaardigheden,	attitudes)	

Gericht	op	trainer	 Gericht	op	lerende	ipv	op	trainer	
Evaluatie	

	kennis	(cognitieve)	vaardigheden,	product	
gericht,	Summatieve	(test	cultuur)	

op	einde	van	het	onderricht	

Evaluatie	

Product-	en	proces,	formatieve	test	cultuur	
met	meerdere	instrumenten	&	trainers	

Permanente	evaluatie	in	loop	van	leerproces	

Gescheiden		leerinhouden/studie-
eenheden	

	Interdisciplinaire	studie	eenheden	

TABLE	4.1	
	

De	paradigm-verschuiving	van	input	tot	output	gebaseerd	proces	heeft	de	versterking	
beïnvloed	van	twee	gebieden	in	het	e-learning	proces	
•	Nood	aan	verificatie	en	
•	Evaluatie	van	de	trainingsresultaten.



2		

	
	
	

Ten	aanzien	van	de	behoeften	van	verificatie,	worden	de	behoeften	geanalyseerd	op		
	
Ten	aanzien	van	de	nood	aan	verificatie,	worden	de	behoeften	geanalyseerd	op	drie	
niveaus	[figuur	4.2.]	

	

		

FIGURE		4.2	
	

Door	 individuele	 doelstellingen,	 wordt	 de	 competentie	 voor	 privégebruik	 bedoeld:	 e-
learning	binnen	de	gezinnen	en	vrienden,	bijvoorbeeld,	chatten,	bellen	en	het	versturen	
van	 e-mails.	 Door	 organisationele	 doelstellingen,	 gebruik	 van	 competentie	 onder	
collega's	voor	de	distributie	van	informatie,	aankondigingen,	ervaring,	advies,	rapport	of	
evaluatie	 in	 een	 organisatie	 of	 onderneming.	 En	 door	 professionele	 doelstellingen	
bedoelt	 men	 het	 gebruik	 van	 competentie	 voor	 de	 communicatie	met	 specialisten	 of	
deskundigen	gericht	op	professionele	ontwikkeling.	
Bovendien	omvat	elke	doelstelling	vier	dimensies	(Karapetjana,	2008,	blz.	15)	zoals	
weergegeven	in	figuur	4.3.	

	
	

	

Ter	de	controle	van	de	noden	van	de	lerenden	gebruikt	men	technieken	als	

• 	Oriëntatie	van	het	afstandsonderwijs	en	

• Studie	van	het	profiel	van	de	lerende.	
Noden	van	het	personeel	worden	geverifieerd	via	beoordeling	van	de	academische	referenties	
voor	nieuwe	medewerkers	en	analyse	van	den	opleidingsnoden	van	het	personeel.	
	
Transformatie	van	input	tot	output	gebaseerd	proces	zorgt	ervoor	dat	de	verandering	van	het	e-
learningprocess	door	evaluatie	van	het	onderricht	op	afstand,	blended	learning,	mobile	leren	e.d.	

	

Niveau	analysis	

noden	

Individuele	
doelstellingen	

Professionele	
doelstellingen	

Organisationele	
doelstellingen
n	

Dimensies	
van	doelen	
purposes	

Lerende	
noden	

Lerende	
wensen	

Lerende	
tekorte
n	

Lerende	
verwachting
en	
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Tabel	4.4	belicht	de	belangrijkste	terminologie	over	evaluatie	van	de	resultaten	van	de	
opleiding	in	het	afstandsonderwijs.	

TERM	 BESCHRIJVING	

Input	 Curriculum,	onderricht,	enz.	

	
Output	

	
Competentie	van	lerenden	of,	in	andere	woorden,	combinatie	van	
kennis	en	vaardigheden	

	
	
Evaluatie	

	
Het	examinatieproces	en	de	resultaten	ervan		(Ahrens,	
Bassus,	Zaščerinska,	2012),	

	
Assessment	

De	vooruitgang	van	de	lerende,	zijn	plaats	en	kwalificatie	
(Ahrens,	Bassus,	Zaščerinska,	2012)	

TABLE	4.4	

Aan	de	ene	kant	wijst	figuur	4.5	(aangepast	van	Vandeput	&	Stroobants,	2016)	op	het	
verschil	tussen	de	termen	"evaluatie"	en	"evaluatie".		

Anderzijds	sluit	evaluatie	ook	assessment	in	(Hahele,	2006,	p.	152).	

FIGURE	4.5	

Evaluaties	maken	vaak	gebruik	van	bepaalde	testgegevens,	samen	met	andere	bronnen	
om	beslissingen	te	nemen	over	de	herziening,	de	goedkeuring	of	afwijzing	van	een	
cursus,	module,	curriculum	(Ahrens,	Bassus	&	Zaščerinska,	2012).	In	een		competentie-
gerichte	benadering	wordt	de	beoordeling	gekenmerkt	door	(Vandeput	&	Stroobants)	
•	Adequate	aanpak	(leerstijl,	motivatie,	intelligentie,	interesse,	kennis,	etc),	
•	Integratie	(tijdens	de	les	-	Feedback	+	FEED	UP	+	FEED	FORWARD),	
•	betrokkenheid		van	de	trainer	(zelf-,	peer-,	co-evaluatie),	
•	Kennisopbouw	georiënteerd	op	probleemoplossende	vaardigheden,	sociale	vaardigheden,	
praktische	vaardigheden,	regelgeving	vaardigheden,	enz)	
•	Authenticiteit	
•	Multidimensionaliteit	
Evaluatie	geeft	feedback	over	de	waarde	van	een	cursus,	module,	curriculum	en	interactie	
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Formative	
evaluation	

tussen	beoordelaars	(Luka,	2007,	blz.	104).	Evaluatie	wordt	gedefinieerd	als	de	evaluatie	met	
de	focus	niet	op	de	evaluatie	van	de	leerresultaten,	maar	met	de	nadruk	op	de	evaluatie	van	
de	interconnecties	tussen	het	leren	en	de	resultaten	in	de	geheel	systeem	van	de	criteria	
(Hahele,	2006,	p	148,	152;.	Maslo,	2006	p.	52).		
Het	evaluatieproces	bevat	zo'n	vijf	fasen	(Luka,	2007,	blz.	104)	zoals	
•	voorbereiding	van	het	evaluatieplan,	
•	identificatie	van	de	doelstellingen	
•	Bedoeling		om	de	praktijk	te	veranderen,	
•	verantwoording	van	de	criteria	en	
•	evaluatie	en	de	presentatie	van	de	veranderingen	in	de	praktijk.	
Doel	van	de	evaluatie	kan	variëren	(Hahele,	2006,	blz.	150)	zoals	weergegeven	in	figuur	4.6	
•	van	diagnostisch	onderzoek	in	Fase	1	
•	door	middel	van	formatieve	evaluatie	in	Fase	2	
•	summatieve	evaluatie	in	fase	3.	
	
	
	
FASE	1	

	
	
	

FASE	2	
	

	
FASE	3	

FIGURE	4.6	

	
Diagnostische	evaluatie	wordt	uitgevoerd	bij	het	begin	van	de	cursus	om	informatie	te	
verkrijgen	over	de	kennis	en	vaardigheden	van	de	leerlingen	(Hahele,	2006,	p.	150).	
Formatieve	evaluatie	wordt	daarna	organiseerd	in	het	midden	van	de	cursus	om	de	
geleidelijke	educatieve	vorderingen	van	de	lerenden	te	controleren	(Hahele,	2006,	p.	
150).	En	de	summatieve	evaluatie	op	het	einde	onthult	ten	slotte	of	de	prestaties		van	
de	lerenden	de	doelstellingen	en	de	overgang	naar	het	volgende	(hogere)	
opleidingsniveau	bereikten	(Hahele,	2006,	p.	150).	
	
Evaluatie	omvat	ook		volgende	elementen	(Maslo,	2006,	p.	53)	als:	
•	Zelfevaluatie,	
•	interne	evaluatie	
	
	
Zelfevaluatie	wordt	gedefinieerd	als	proces	van	de	lerende	om	na	te	denken	over	hun	leren,		het	
te	analyseren	en	te	plannen	in	overeenstemming	met	de	criteria	die	tezamen	met	de	trainer	zijn	
uitgewerkt.		Het	resultaat	is	een	zelfevaluatie	rapport	in	een	schriftelijke	vorm	(Hahele,	2006,	p.	
150).	

Summatieve	
evaluatie	

Diagnostische	
evaluatie	



5	

• External	evaluation.	

	

	

Internal	
evaluation	

Interne	evaluatie	wordt	bepaald	als	het	proces	van:	
•	'de	evaluatie	van	het	werk	van	de	lerende	door	de	leraar/trainer	en	lerende	in	
overeenstemming	met	hun	gemeenschappelijke	criteria	alsook	
•	Een	evaluatie	van	het	werk	van	de	leraar/trainer	door	d	de	lerenden	en	de	leiding	van	de	
onderwijsinstelling.	Het	resultaat		is	een	zo		genaamd	interne	evaluatie-rapport	in	een	
schriftelijke	vorm	(Hahele,	2006,	p.	150).	
	
	
Externe	evaluatie	wordt	opgevat	als	het	proces	van	evaluatie	van	het	werk	van	de	leraren,	
lerenden	en	de	leiding	van	de	onderwijsinstelling	in	overeenstemming	met	bepaalde	criteria.		
Het	resultaat	is	een	rapport	door	externe	deskundigen	in	een	schriftelijke	vorm	genaamd	externe	
evaluatie	(Hahele,	2006,	blz.	150).	
Evaluatie	verloopt	zoals	blijkt	uit	Figuur	4,7:	
•	van	zelfevaluatie	
•	door	middel	van	interne	evaluatie	
•	tot	externe	evaluatie.	

	

	
FASE	1	

	
	
	

FASE	2	
	

	
FASE	3	

	

METHODE	

FIGURE	4.7	
Methodologie	van	evaluatie	

	

Verschillende	werkwijzen	en	instrumenten	kunnen	worden	gebruikt	voor	het	verzamelen	
van	de	informatie	voor	een	evaluatie	zoals	(Tilkin,	Kerkhofs,	2009)	

•	Vragenlijsten:	lijst	van	vragen	worden	gesteld	aan	de	respondenten;	

•	Waarnemingen:	evaluatie	gegevens	kunnen	worden	verzameld	door	het	gedrag	
deelnemers	b.v.	leraren,	studenten,	anderen	te	observeren.	Bepaal		wel	zorgvuldig	welke	
gedragskenmerken	moeten	worden	geobserveerd	en	welke	betekenis	daaruit	kan	
worden	afgeleid;	

•	Interviews:	mondelinge	bevraging,	ofwel	met	gestructureerde,	semi-gestructureerde	of	
open	vragen.	Interviews	kunnen	individueel	of	met	groepen	worden	gehouden;	

•	Vergadering:	bijeenkomsten	stimuleren	mensen	om	over	dingen	na	te	denken	en	te	
bespreken;	

Externe	

evaluatie	

	
Zelf-evaluatie	
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•	Sneeuwbal	/	Delphi:	mensen	kunnen	individueel	gevraagd	wat	ze	vinden	van	bepaalde	
dingen,	maar	het	is	zeker	verhelderend	voor	hen	om	te	horen	of	te	lezen	wat	de	dezelfde	
dingen	voor	anderen	betekenen.	Door	een	lijst	op	te	maken	van	de	vermelde	problemen,	
of	opinies	te	geven,	wordt	de	mogelijkheid	gecreëerd	voor	anderen	om	commentaar	te	
geven.	Zo	wordt	een	overzicht	gemaakt	van	mogelijke	adviezen	en	steun	voor	elk	van	
hen;	

•	Schriftelijk	product:	schrijven	over	zijn	ervaringen	is	een	krachtige	manier	van	reflectIe;	

•	Presentaties:	anderen	vertellen	wat	gebeurde	dwingt	je	erover	na	te	denken.	Dit	doet	
zich	ook	voor	met	de	kritische	vragen	die	door	het	publiek	kunnen	worden	opgegooid.	
Ook	deze	methode	kan	een	krachtige	stimulator	blijken	te	zijn	zijn	om	te	leren	van	
ervaringen;	

•	Stroomdiagramverzamelingen:	door	met	een	"flowchart"	diagram	van	het	proces	van	
een	cursus	of	training	te	beschrijven	is	het	mogelijk	om	niet	alleen	te	relflecteren	over	de	
verschillende	stadia	van	het	proces,	maar	ook	op	het	verband	tussen	de	verschillende	
fasen;	

•	Kritiek	/	reviews:	door	interne	of	externe	experts	/	collega's	/	supervizors.	Anderen	
uitnodigen	te	komen	kijken	en	hun	visie	te	geven	op	wat	zij	zien	gebeuren	in	de	
trainingsruimte	of	in	de	ganse	cursus	is	natuurlijk	een	positieve	manier	om	een	intern	
debat	over	de	kwaliteit	uit	te	lokken;	

•	Rapporten	/	verslagen:	Sommige	documenten	worden	geproduceerd,	zelfs	als	er	geen	
evaluatie	plaatsvindt.	Toch	kunnen	zij	een	functie	in	een	evaluatie	te	hebben	en	
ondersteuning	van	het	denkproces	dat	de	evaluatie	moet	activeren.	Verder	kunnen	de	
gegevens	in	deze	documenten	worden	bekeken	voor	verdere	analyse.	

	
Evaluatietechnieken	vormen	een	reeks	die	ook	kunnen	gemengd	worden.	Daarom	kan	
assessment	van		een	lerende	vele	vormen	bevatten	(Vandeput	&	Stroobants,	2016):	
•	Checklist	(waarneming),	
•	Gedrag	beschrijving	(observatie,	zelf),	
•	Attitude	schaal,	
•	Gesprek,	
•	Portfolio,	
•	Case,	
•	Verslag,	
•	Paper,	
•	Simulatie,	
•	Presentatie,	
•	Competentiegericht	interview,	
•	Stage,	etc.	
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De	beoordeling	van	de	effectiviteit	van	een	programma	kan	worden	gebaseerd	op	de	
volgende	vragen:	
•	Wat	wilt	u	doen?	(Visie)	
•	Welke	stappen	moeten	worden	genomen	om	daar	te	komen?	(Doelen)	
•	Wat	heb	je	nodig	om	elke	stap	te	bereiken?	(Doelstellingen	en	resultaten)	
	
•	Hoe	goed	doe	je	het?	(Maatregelen)	
•	Wat	en	hoe	draagt	een	programma	bij	aan	de	ontwikkeling	en	groei	van	de	lerenden?	
Leerling	Leren	en	Course	Assessment	technieken	omvatten	
•	Beoordeling	van	leermiddelen,	
•	Cursus	evaluaties.	
Dergelijke	e-instrumenten	kunnen	worden	geïntegreerd	in	evaluatie	
•	Monkey	Survey,	
•	Webinars,	
•	Gebruik	van	de	Moodle-platform,	
•	Blogs	en	gebruik	van	sociale	media	enz.	
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GOEDE	PRAKTIJK	
	
	
	
	
	
	

ZELF-EVALUATIE	VAN	LERENDE		

	
	
	
KORTE	
SAMENVATTING	

Elke	opleiding,	cursus	of	project	resulteert	in	een	uitkomst.	Na	de	
implementatie	van	blended	learning	binnen	de	opleiding,	wordt	
het	resultaat,	de	verrijking	van	digitale	competentie	van	de	
lerenden,	geanalyseerd	via	een	zelfevaluatie	door	de	lerende.	

Zelfevaluatie	kan	in	een	waaier	van	vormen	worden	uitgevoerd,	
zoals	een	vragenlijst	met	open	en	/	of	gesloten	vragen,	
gestructureerde	interviews,	diepte-interviews,	enz.	

	
	
	
	
DOELGROEP	

	
Zelfevaluatie	door	de	lerende	past	in	elke	doelgroep	van	lerenden.	
In	het	niet-formele	volwassenenonderwijs	is	leerling	zelfevaluatie	
nuttig		zowel	voor	de	lerenden	zelf	als	voor	de	leraren	en	
lerarenopleiders,	docenten	en	mentoren	die	in	opleidingscentra	
werken.	Wie	trainingen	en	leerprogramma's	aanbiedt,	heeft	te	
maken	met	een	toenemende	diversiteit	van	de	leerlingen,	
voortijdig	schoolverlaters	en	leerlingen	met	een	kansarme	
achtergrond	(met	inbegrip	van	vluchtelingen,	asielzoekers	en	
migranten).	
De	zelfevaluatie	door	de	doelgroep	verhoogt	de	kennis	en	het	inzicht	van	
de	opleiders	in	problemen	van	hun	lerenden.	Zo	kunnen	zij	betere	
opleiding	op	hun	maat	aanbieden	en	realiseren.	



1
0	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
BESCHRIJVING	

	

Format	voor	het	plannen	van	zelfevaluatie	over	de	problemen	die	
moeten	worden	geëvalueerd	(Tilkin,	Kerkhofs,	2009):	
	
•	Doelen	van	de	evaluatie	en	aanverwante		indicatoren	
•	Doelgroepen	
•	Nodige	Informatie	(Privay	overeenkomst)	
•	Methoden	en	instrumenten	van	evaluatie	
•	Organisatie	van	het	evaluatieproces	
•	Informatieverwerking	
•	Identificatie	van	criteria	/	bewijs	
•	Analyse	/	interpretatie	
•	Verslaggeving	
•	Taakverdeling	en	toewijzing	van	de	taken	
•	Tijdschema	
	
Zelfevaluatie	is	georganiseerd	als	een	semi-gestructureerd	
interview	dat	zo'n	drie	vragen	als	omvat	
•	Wat	is	uw	houding	ten	opzichte	van	de	training?	
•	Wat	heb	je	geleerd	tijdens	deze	training?	
•	Hoe	kunt	u	deze	kennis	in	uw	academische	en/of	professionele	
gebied	toepassen?		
	
Zelfevaluatie	wordt	uitgevoerd	op	een	individuele	manier.	

Dergelijke	zelfevaluatie	kan	worden	geïntegreerd	in	e-tools		als:	
Monkey	Survey,	het	gebruik	van	de	Moodle-platform,	Blogs,	
gebruik	van	sociale	media,	enz.	



	

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

AANBEVELING	
VOOR	
IMPLEMENTATIE	
&	
	DISSEMINATIE	

In	principe	is	de	analyse	van	de	documenten	is	ook	een	soort	van	
observatie	(Tilkin,	Kerkhofs,	2009).	Dit	keer	worden	de	
documenten	in	plaats	van	het	gedrag	onderzocht	(Tilkin,	Kerkhofs,	
2009).	Weer	Het	belangrijkste	punt	om	in	gedachten	te	houden	is	
weer	de	vereiste	om	zeer	precies	te	zijn	in	wat	je	zoekt	in	de	
documenten	(Tilkin,	Kerkhofs,	2009).	Volgende	dingen	zijn	weer	
belangrijk	(Tilkin,	Kerkhofs,	2009):	

•	Geef	aan	wat	u	wilt	weten;	

•	Bepaal	hoe	dit	wordt	weergegeven	in	het	document;	

•	Beslis	hoe	je	gaat	analyseren	bijvoorbeeld	slechts	een	scan	doen,	
of	woord	voor	woord	?;	

•	Overweeg	of	u	wilt	niet	alleen	weten	of	de	dingen	zijn	
vernoemd,	maar	ook	hoe	vaak,	door	wie	of	in	welke	context.	

onthullen	De		bereidheid	van	de	cursisten	om	hun	ervaringen	in	de	
klas	te	delen	wordt	verkregen	op	het	einde	van	elke	lezing.	
Bovendien	benadrukken	lerenden	het	belang	van	de	mogelijkheid	
(Ilyinska,	2004,	p.	92-93,	95)	

•	om	dingen	te	zien	vanuit	verschillende	perspectieven,	

•	om	in	een	nieuwe	organisatie	vertrouwde	onderdelen	te	
produceren		

• om	nieuwe	ideeën	te	overwegen	door	het	maken	van	connecties	
te	maken	met	de	oude	

	
	
	
ORGANISATION
ELE	
INFORMATIE	

	
Deze	praktijk	werd	in	Riga	gehouden	door	Riga	Lerarenopleiding	
en	Pedagogische	management	Academy	in	2009-2011	Jelena	
Zascerinska	beurs,	PhD	thesis	
"De	ontwikkeling	van	de	communicatieve	vaardigheden	van	
studenten	in	het	Engels	voor	academische	doeleinden	Studies"	
werd	gesteund	door	het	Europees	Sociaal	Fonds	binnen	het	
project	"Steun	voor	Doctoral	Studies	aan	de	Universiteit	van	
Letland".	
	
		

EXTERNE		EVALUATIE	



	

	

	
	
	
	

	
KORTE	
SAMENVATTING	

	

Elke	opleiding,	cursus	of	project	resulteert	in	een	uitkomst.	Na	de	
implementatie	van	blended	learning	binnen	de	opleiding,	kan	het	
resultaat	ervan	en	de	implementatie	geanalyseerd	worden	via	
externe	evaluatie.	

Externe	evaluatie	wordt	traditioneel	uitgevoerd	door	
deskundigen,	die	een	ruime	ervaring	op	basis	van	onderzoek	in	
een	bepaald	studiegebied	van	verkregen	hebben.	De	keuze	van	
de	experts	is	gebaseerd	op	twee	criteria,	namelijk	erkende	
kennis	in	het	onderzoeksonderwerp	en	de	afwezigheid	van	
belangenconflicten.	Externe	evaluatie	kan	in	een	waaier	van	
vormen	worden	uitgevoerd,	zoals	focusgroep	interview,	semi-
gestructureerde	interview,	enzomeer.	

	
	
	
	
DOELGROEP	

	
Externe	evaluatie	past	voor	elke	doelgroep	binnen	een	opleiding,	
cursus	of	pro-ject.	In		de	niet-formele	opleidingen	voor	
volwasseneneducatie	is	deskundige	evaluatie	is	nuttig	voor	zowel	
lerenden	als	leraren	en	lerarenopleiders,	docenten	en	mentoren	
die	in	opleidingscentra	werken.	Wie	trainingen	en	leerprogramma's	
aanbiedt,	heeft	te	maken	met	een	toenemende	diversiteit	van	de	
leerlingen,	voortijdig	schoolverlaters	en	leerlingen	met	een	
kansarme	achtergrond	(met	inbegrip	van	vluchtelingen,	
asielzoekers	en	migranten).	
De		externe	evaluatie	door	deskundigen		doelgroep	verhoogt	de	kwaliteit	
van	de	opleidingen	op	maat	van	deze	doelgroepen.	
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BESCHRIJVING	

	
De	gegevens	worden	verzameld	door	middel	van	een	focusgroep	interview	
georganiseerd	via	webinar	of	skype	sessie.	Een	focusgroep	interview	is	een	
techniek	voor	het	gebruik	van	diepgaande	groepsinterviews.	Daarbij	worden	de	
deelnemers	geselecteerd	na	een	doelgerichte,	maar	niet	per	se	representatieve	
bemonstering	van	een	groep	die	gericht	het		onderwerp	in	kwestie.(	Rabiee,	
2004).	
Focusgroepinterviews	onderzoeken	hoe	kennis,	en	nog	belangrijker,	ideeën	
zich	ontwikkelen	en	binnen	een	bepaalde	culturele	context	werken.	Ze	evenals	
verkennen	ook		hoe	de	opinies	worden	geconstrueerd	(Kitzinger,	1995).	Er	
dient	opgemerkt	te	worden	dat	in	de	onderhavige	bijdrage		het	uitzicht	wordt	
gedefinieerd	als	een	centrale,	organiserende	houding	(Portelli	&	Vilbert,	2002).	
Het	uitzicht	omvat	visie,	missie	en	doelstellingen.	In	de	pedagogie	wordt	het	
gezien	als	het	concept	van	de	lerende	organisatie	die	zich	richt	op	het	
ontwerpen	van	onderricht	en	het	leerproces	(Garavan,	1997;	Thomas	&	Allen,	
2006).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

AANBEVELING	
VOOR	
IMPLEMENTATIE	
EN		
DISSEMINATIE	

	
Een	focusgroep	bestaat	meestal	uit	vijf	tot	10	deelnemers	(Krueger,	2002).	
Deelnemers	worden	geselecteerd	op	criteria	dat	ze	iets	over	het	onderwerp	te	
zeggen	hebben,	binnen	een	de	leeftijd-ranking,	vergelijkbare	sociale	
eigenschappen	hebben	en		comfortabel	kunnen	praten	met	de	interviewer	en	
met	elkaar	(Richardson	&	Rabiee,	2001).	
Het	kan	ook	gunstig	zijn	een	diverse	groep	bijeen	te	brengen	(bijvoorbeeld	uit	
verschillende	beroepen)	om	verschillende	invalshoeken	in	groepsverband	te	
maximaal	te	verkennen	(Kitzinger,	1995).	Bovendien	is	het	belangrijk	bewust	te	
zijn	hoe	de	hiërarchie	in	de	groep	de	gegevens	kan	beïnvloeden	(een	verpleger	
zal	bijvoorbeeld	waarschijnlijk	worden	geremd	door	de	aanwezigheid	van	een	
consultant	uit	hetzelfde	ziekenhuis)	(Kitzinger,	1995).	
De	keuze	van	de	deelnemers	aan	een	focusgroep	interview	is	gebaseerd	op	drie	
criteria:	kennis	van	deelnemer	over	een	gegeven	onderwerp,	de	culturele	
verschillen	en	diversiteit		in	beroepsopleiding	(beroep,	opleiding,	etc)	van	de	
deelnemers	en	hun	groepshierarchie.	Het	aantal	deelnemers	is	afhankelijk	van	
de	heterogeniteit	van	de	focusgroep:	hoe	groter	de	heterogeniteit	van	de	
groep,	des	te	minder	het	aantal	deelnemers	(Okoli	&	Pawlovski,	2004).	Verder,	
vertonen	kleinere	groepen	groter	potentieel	(Krueger	&	Casey,	2000).	Dus,	vijf	is	
een	goed	aantal	deelnemers	voor	de	studie	(Lopez	&	Salmeron,	2011).	

De	focusgroep	interview	wordt	bepaald	als	een	semi-gestructureerd	interview.	
Semi-gestructureerde	interviews	worden	gebruikt	als	de	onderzoekers	al	de	
eerste	kennis	op	het	onderzoeksveld	verworven	hebben.(Kroplijs	&	Raščevka,	
2004)		

	
	
	
ORGANISATIONELE	
INFORMATIE	

	
Deze	praktijk	werd	in	Riga	gehouden	door	de	Riga	Lerarenopleiding	en	
Pedagogische	management	Academy	in	2009-2011	Jelena	Zascerinska	beurs,	
PhD	thesis.	"De	ontwikkeling	van	de	communicatieve	vaardigheden	van	
studenten	in	het	Engels	voor	academische	bij-	Doeleinden	Studies"	werd	
gesteund	door	het	Europees	Sociaal	Fonds	binnen	het	project	"Steun	voor	
Doctoral	Studies	aan	de	Universiteit	van	Letland".	
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