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I E-Process: Samenvatting van het project 

 
Doelstelling 
 
In het algemeen is het de bedoeling van het E-Process project om  

• een ‘vriendelijke aanpak’ te implementeren voor e-learning, 
afstandsleren en gebruik van open onderwijsbronnen. (OERs). 

• de kwaliteit ervan te verbeteren 
• de trainers voor te bereiden op het gebruik van ICT in hun opleiding. 

In deze ‘vriendelijke aanpak’  is er een significante rol voor de combinatie van 
• basisregels van volwassenenvorming met andragogische elementen 
• actief leren 
• actieve methodes in afstandsonderwijs. 

 
Kontekst 
 
We merken een toenemende populariteit, toegankelijkheid en kwaliteit van 
educatieve internet-middelen en hun invloed op de ontwikkeling van 
verschillende vormen van e-educatie of e-leren. 
Men kan deelnemen aan e-learning cursussen, activiteiten van blended 
learning en open onderwijsbronnen (OERs, MOOC’s, SPOCS) gebruiken. 
Vorming ligt gemakkelijk voor het grijpen en is gemakkelijk te verspreiden. 
 
Ongelukkig genoeg is dit niet de ganse waarheid. Natuurlijk bestaan er goed 
voorbereide cursussen gemaakt op maat van de deelnemers.  Zij gebruiken 
ICT en andere technologische oplossingen op een passende wijze. 
Er bestaan natuurlijk e-learning cursussen gebaseerd op de methodologie 
van volwassenenvorming. Maar deze aanpak is in de minderheid. 
*( Noot redactie: deze stelling gaat ons inziens niet op voor Vlaanderen!) 
De grote groep van deelnemers is alleen gemotiveerd om tegen deadlines te 
studeren. En groot deel van de e-learning cursussen bestaat uit PDF 
documenten of PowerPoint presentaties. * (cfr supra) 
Deze producten zijn niet geschikt voor blinden of  mensen met een visuele 
beperking. * (Hiervoor bestaat er wel degelijk geschikte software) 
 
Probleemstelling 
 
1 Cursussen als leerstof 

a. Er bestaan heel wat heel eenvoudige e-learning cursussen die alleen 
gebouwd zijn op PDF of PowerPoint documenten. Dit soort cursussen 
hebben een negatieve invloed op de sociale perceptie van e-learning 

b. Deze cursussen zijn niet geschikt voor blinden of  mensen met een 
visuele beperking.  

c. Trainers (gespecialiseerd in sociale vaardigheden) onderschatten de 
rol van ICT en afstandsleren in hun arbeidsveld en geloven dat al het 
belangrijke in het klaslokaal moet gebeuren 
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d. E-learning cursussen zijn te sterk  toegespitst op kennisoverdracht en 
vermijden om de lerenden te betrekken in het onderricht (*) 

e. Open educatieve bronnen zijn zelden gebruikt omdat trainers niet met 
hen vertrouwd zijn of zij gebruiken illegaal materialen zonder 
intellectuele eigendom of copyright te kennen/respecteren. 
 

2 Cursussen als leerproces 
 

a. ICT/e-learning cursussen zijn niet gebaseerd op basisregels van 
volwassenenvorming en andragogie. Het is eerder kennisoverdracht 
dan echt ‘leren’. 

b. E-learning programma’s voorzien vaak geen actieve methodes, enkel 
eenvoudige leermiddelen.  Ze zijn niet ontwikkeld in het kader van 
Kolb’s leercirkel of actief leren 

c. Ze zijn zijn niet geschikt voorblinden of  mensen met een visuele 
beperking.  

d. Het aanbod of blended learning is zeer pover. Blended leren zou de 
voordelen van e-leren en klassikaal leren kunnen bundelen 

e. Deelnemers aan zulke cursussen worden meestal niet gezien als 
actieve elementen in het leerproces. Zij zijn enkel ontvangers zonder 
mogelijkheid om ervaringen te delen, kennis te creëren of problemen 
op te lossen. 

 
Commentaar NMS 
 
Deze samenvatting is de vertaling van de ‘rationale’ van het E-process project 
zoals beschreven in de projectaanvraag. 
* Uit de rest van het verslag van de stand van Vlaanderen anno 2015 zal wel 
blijken dat de hoger vermelde stellingen voor het Vlaamse 
onderwijslandschap in het algemeen en de volwassenenvorming in het bij 
zonder niet erg representatief zijn. Gelukkig maar! 
 
Mede daarom vermelden we redelijk uitvoerig de leerpsychologische 
achtergronden en verschillende onderwijsmodellen in blended learning. 
Daarmee willen we ook aantonen dat er sinds Kolb (1974) nog heel wat 
ontwikkelingen, ook in de volwassenenvorming én ook in e-learning en 
blended learning zijn verschenen. Actief leren, samen leren, samen kennis 
creëren en probleemoplossend leren zijn juist basisbegrippen van een 
modern e-leren. Gelukkig maar! 
 
 

II E-learning : Stand van zaken Vlaanderen (BE) 
 
1.Evolutie van ICT in  het onderwijs en vorming 
 
De integratie van ICT in bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden is een 
feit. Het ondersteunen en stimuleren van leerprocessen middels ICT is een 
belangrijke kernactiviteit van onze kennismaatschappij en het hoger 
onderwijs geworden. Het gebruik ervan is echter nog niet volledig 
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geïntegreerd binnen het leerproces. 
 
In de korte geschiedenis van technologie in onderwijs onderscheidt Kral 
(2009) drie periodes. Wij zien de doorbraak van blended learning als een 
vierde periode die ook in de toekomst nog wel een tijd de standaard zal zijn. 
 
1 1995-2000: technology push 
 
ICT werd vooral gezien als de motor voor onderwijsinnovatie, er werd 
sterk geïnvesteerd in computers op de school en het online toegang hebben. 
Men ging ervanuit dat voorzieningen realiseren zou leiden tot effectief 
gebruik, dat scholing in basisvaardigheden ook gebruik zou intensifiëren, 
en veel goede praktijkvoorbeelden inventariseren zou als olievlek fungeren. 
Resultaat was dat de infrastructuur sterk verbeterde, docenten werden 
basisvaardig, maar het gebruik bleef achter. Er bleef een gebrek aan 
ICTvaardigheden, gebrek aan gedeelde visie. 
 De veranderingsaanpak was te weinig gericht op ‘culturele factoren en 
collectief leren. 
 
2 2000-2005: Het leren van de lector/ docent 
In deze periode werd de focus gericht op de digitale didactiek en de ICT  e- 
competenties. Samenwerking en leergemeenschappen staken de kop op.  
 
Kenmerkend voor deze periode was de overgang van ‘learn to use’ 
naar ‘Use to learn’ (zie Figuur 1). Het nieuwe leren vond ingang: 
competentiegericht en constructivisme waren de nieuwe boodschap. Het 
digitale schoolbord vond geleidelijk aan ingang als het ‘paard van Troje’. 
(Kral, 2009).  
 
Aanvankelijk werd de aandacht en inspanningen toegespitst op techniek 
‘learn to use’, gaandeweg kwam de digitale didactiek op de voorgrond 
onder invloed van R.J.Simons en ‘learn to use werd verdrongen door ‘use 
to learn’. 
 
3 2005-2010: de student in beeld. 
De digital natives komen in de hogescholen en hebben hun eigen tools en 
voorkeuren (netwerken als lifestyle, leren door te doen, connectiviteit en 
interactiviteit, beelden, gaming...) 
Er ontstaat een nieuwe digitale kloof: ‘multimediale geletterdheid’. 
Georges Siemens (Knowing knowledge, 2006) publiceert over het 
connectivisme: weten is verbonden zijn, leren is het bouwen en benutten 
van netwerken (Kral, 2009). 
 
FIGUUR 1 Focus van het curriculum en leeractiviteiten: Van ‘learn to use’ 
naar ‘use to learn’. 
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Nog 10 jaar e-learninggebruik te gaan, voordat nieuwe onderwijstechnologie 
gemeengoed is (Van der Sanden (2010), en onderscheid wordt gemaakt 
tussen 4 soorten geletterdheid (die parallel lopen met de indeling van Kral). 
 
 
• computer geletterdheid (tekstverwerking, beeldverwerking, presentaties 
maken, simulaties maken, creëren en produceten) 
• internet geletterdheid: e-mailen, chatten, delen, zoeken, verdelen en 
beheren) 
• metadata geletterdheid: etiketteren, ruilen, selecteren, valideren, 
becommentariëren en bediscussiëren) 
• en grid geletterdheid: instrueren, scannen (vlug kijken), solliciteren 
(afstuderen) samen ontwerpen, samen produceren en reflecteren. 
 
Deze geletterdheid is vanzelfsprekend belangrijk voor de 
hedendaagse lerarenopleiding  en impliceert een steeds complexer wordend 
ICT-gebruik. 
 
Van der Sanden schetst een gelijkaardige evolutie in figuur 2. Op de abcis 
staat de tijdslijn met de evolutie van individueel leren naar samenwerkend 
produceren (learning by developing).  
De verschillende vormen van geletterdheid en de bijhorende leeractiviteiten 
staan op de ordinaat vermeld. 
Wanneer de geletterdheid wordt gecombineerd met de periodes, verkrijgt 
men een evolutie van computer based naar online learning, naar learning on 
demand om tenslotte te belanden in de learning mall , de kennismarkt (zie 
figuur 2). 
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De aandacht voor onderwijsprocessen en het verbeteren van de kwaliteit van 
het onderwijs krijgt in de onderzoeksliteratuur, maar ook in de het 
onderwijsbeleid en de onderwijs praktijk gaandeweg méér aandacht, zodat 
het vernieuwingsproces dat ICT in het onderwijs teweegbrengt minder 
technology-driven is geworden dan enkele jaren geleden. 
 
FIGUUR 2 Samenvattend overzicht geschiedenis en toekomst van onderwijs 
ondersteund door technologie (Van der Sanden, 2010) 

 
	  
Aanvankelijk werd uitgegaan van de ICT technologie en de verwachtingen 
rond studiesucces waren zeer hoog gespannen.  
Na een tiental jaren onderzoek blijkt dat deze verwachtingen, zowel vanuit 
beleid als de onderwijspraktijk niet kunnen ingelost worden.  
Docenten en beleid zijn immers onvoldoende voorbereid op zulke 
omwenteling. 
Door te kiezen voor een aanpassing van bestaande methodieken, 
studiematerialen en toetsen wordt het onderwijsleerproces niet wezenlijk 
veranderd, blijven percepties van de studenten en de praktijken van docenten 
quasi hetzelfde. 
E-learning werd met andere woorden enkel als aanvulling en soms als 
vervanging ingezet, waardoor werkdruk voor alle partijen zienderogen 
toenam en men niet aan elkaars verwachtingen kon voldoen.  
Een docent formuleerde het  als volgt: 
studenten zijn schrijfmoe en de docenten leesmoe! 
 
4 2010-2020: doorbraak van blended e-learning 
 
‘Blended e-learning’ is van recente datum (Littlejohn, 2007). Blended 
elearning biedt een extra dimensie aan blended learning. e-Learning laat toe 
verschillende leerruimtes te blenden, te mengen. 
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Bijvoorbeeld: een leeromgeving kan samen gebruikt worden met 
contactonderwijs, studenten kunnen samenwerken op hetzelfde moment, 
maar ook op verschillende momenten en plaatsen, het integreert 
verschillende leerruimtes (campusonderwijs, 
studielandschappen, werkplekleren). 
 
Blended learning kan een radicale omslag betekenen voor onderwijs en 
vorming wanneer twee nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in het 
denken en ontwerpen: begeleide en adequate zelfstudie enerzijds en 
anderzijds de introductie van leergemeenschappen.  
Daardoor wijzigt de rol van de lector/trainer substantieel: in een blended 
context is hij niet langer de kennisbron en overdrager van feiten, begrippen en 
inzichten, maar de focus van zijn werk richt zich op het ontwerpen en 
ontwikkelen, het onderhouden van de leertrajecten op inhoudelijk, didactische 
en onderwijs-technologischgebied en tenslotte op de kwaliteitsbewaking. 
 
e-Learning is echter zowel in het campusonderwijs als in afstandsonderwijs 
een  belangrijke manier van leren geworden.  
Het is essentieel dat e-learning een component is om het onderwijs te 
optimaliseren, leeractiviteiten te ondersteunen en de kwaliteit van onderwijs te 
verbeteren.  
Voor vele studenten is de digitale wereld de eerste bron om informatie te 
zoeken.  
Deze trend die zich steeds verder zet, heeft implicaties op het formele leren in 
de instellingen voor hoger onderwijs én voor allle organisaties die training- en 
opleidingsvormen in de informele sector aanbieden. 
 
In het E-process Erasmus+ project ligt de nadruk uitdrukkelijk op het gebruik 
van e-learning in het informele leren aan en van volwassenen. 
Ons inziens is blended learning hiervoor de meest geschikte vorm om heel 
wat redenen. 
Eerst dient het blended learning echter nader gesitueerd  te worden in zijn 
onderwijskundig kader en in de tijd. 
De historiek van het gebruik van ICT technologie in onderwijs en vorming 
(training) op alle gebied wordt ons inziens ook goed geïllustreerd op figuur 3. 
Voor de partners van het E-process project is het van cruciaal belang om 
daarbij geen stappen achteruit te zetten in de evolutie. 
Bij de keuze van hun trainingsmodel of modellen zal mijn ons inziens moeten 
vertrekken van de derde ‘traptrede’ om eventueel op de vierde te eindigen. 
 
FIGUUR 3 Evolutie van de inzet van ICT in onderwijs 
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Dat technologie één van de bestanddelen is van blended learning is wellicht 
duidelijk. Die technologie kan echter op verschillende manieren en niveaus 
worden ingeschakeld als 

• aanvulling 
• vervanging 
• transitie en 
• innovatie 

 
.  

Naarmate het niveau van inzet stijgt, heeft dit gaandeweg meer 
impact op de gehanteerde didactiek, de schoolorganisatie en de 
school/organisatiecultuur.



	   E-‐Learning	  State	  Art	  

NMS/WA	   vs6	   10	  

 
2.  Van leren via e-learning naar blended learning 
 
In deze paragraaf verduidelijken we het nieuwe leren en illustreren we met 
voorbeelden hoe ICT de verschillende vormen of varianten van leren kan 
ondersteunen. 
 
 2.1 Vormen van het nieuwe leren 
 
Het ‘nieuwe leren karakteriseert Admiraal (2003) als volgt: 
 
• actief leren: leerzame activiteiten verrichten en leerzame ervaringen 
opdoen; 
• construerend leren: nieuwe ervaringen integreren in bestaande kennis 
• kritisch-creatief denken-leren: bewustworden van een probleem, 
discrepantie of eigenaardigheid; 
• authentiek leren: werken aan opdrachten met hoog realiteitsgehalte 
• samenwerkend leren: werk in groepen van studenten, docenten en 
experts; 
• converserend of coöperatief leren: werken in interactie met anderen; 
• reflectief leren: systematisch voorbereiden, monitoren en evalueren van 
leeractiviteiten. 
De implicaties van deze karakteristieken voor zowel de student als de inzet 
van ICT wordt in de tabel van figuur 4 weergegeven. 
 
FIGUUR 4 Implicaties van de kenmerken van leren voor lerenden en 
voorbeelden van ICT-inzet  (aangepast uit www.ilo.uva.nl) 
 

Leervorm Lerenden ICT 

1. Actief leren  • handelen aan omgeving 
• resultaten waarnemen 
• verantwoordelijk voor 
resultaat 

• opzetten project 
databank 
• ontwerpen en 
uitvoeren 
van casus 
• dynamische 
handleiding 
• niet-lineaire opbouw 
training 

2.Construerend leren • interpreteren 
• integreren kennis in 
bestaande kennis 
• voortbouwen, verfijnen, 
aanpassen en vergelijken 
 

• just-in time 
ondersteuning 
• zoeken van informatie 
• review opdrachten 
• expert feedback en 
beoordeling 
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3.Authentiek leren 
 

• collegaʼs uit het 
(beroeps)veld 
• collegaʼs andere cultuur 
• argumenteren / debat 
• aanbieden 
(praktijk)probleem 

• experts beroepspraktijk 
• werkbezoek 
• cases en simulaties 
• training on the job 

5.Kritisch denkend leren 
 

• bewustworden van 
probleem, 
eigenaardigheid of 
discrepantie 
 

• collegaʼs uit het 
(beroeps)veld 
• collegaʼs andere 
cultuur 
• argumenteren / debat 
• aanbieden 
(praktijk)probleem 

6.Samenwerkend leren 
 

• samen problemen 
oplossen 
• samenwerken aan 
producten 
• elkaar van feedback 
voorzien 
 

• leren in teams 
• informatie-uitwisseling 
• gezamenlijke 
werkruimte 
• rolverdeling met 
collegaʼs 
 

7.Converserend leren • communiceren met 
elkaar 
• communiceren met 
begeleiders 
• communiceren met 
experts 
• zien (elkaar) als model 

• overleggen 
• café 
• collegiale feedback 
• expert feedback 
• rollenspelen 
 

8. Reflectief leren  • systematisch 
leeractiviteiten 
voorbereiden, monitoren 
en evalueren 

• portfolio 
• logboek 
• thermometer 
• (collegiale) feedback 
op 
leerproces 
 

 
De inzet van ICT om de verschillende vormen van leren te ondersteunen 
leveren wellicht innovatiever onderwijs, dat niet louter vervangend of 
aanvullend is. 
 
2.2 Varianten van leren in de onderwijsleerpraktijk 
 
Er kunnen een aantal gekende onderwijsvormen worden onderscheiden die 
ook passen in blended learning. 
 
2.2.1 Projectonderwijs of projectmethode 
 
Projectgericht leren is het gebruik van methoden en technieken voor 
specifieke opdrachten. De domein-specifieke ontwerp- en ontwikkelmethoden 
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worden theoretisch uiteengezet waarna projecten door de studenten worden 
uitgevoerd om de benodigde technieken eigen te maken.  
Op deze wijze wordt de verworven theoretische kennis van de student 
ingeslepen en kan de praktische component getoetst worden.  
Een constructivistische benadering is gepast als deze onderwijspraktijk op 
professioneel niveau wordt uitgevoerd. 
Afhankelijk van de leerdoelen kan deze strategie ook worden toegepast voor 
meer repetitieve taken op een lager cognitief niveau. Terugkoppeling en 
reflectie vinden plaats aan de hand van de uitgevoerde 
projectwerkzaamheden. 
De geleverde uitkomsten kunnen weer worden ingezet als leerobject voor een 
volgende generatie studenten. 
 
2.2.2 Producerend leren/ learning by development 
 
Learning by development is het produceren van ontwerpactiviteiten voor 
authentieke situaties. Om de onderwijspraktijk dichter bij de bestaande 
werkpraktijk te brengen, worden opdrachten geformuleerd vanuit een 
bedrijfsmatige of werkveld optiek. De uitkomsten van de opdrachten dienen 
vrijwel direct ingezet te kunnen worden in de echte praktijk. Daarmee wordt 
inherent gewerkt aan de afstemming van het eigen domein aan externe 
omgevingsfactoren. Multidisciplinair opereren is de uitdaging. De producten 
van de studenten kunnen weer worden ingezet als leerobject voor de 
volgende lichting studenten. 
 
2.2.3 Actief leren 
 
Actief leren is het al doende leren en aanwenden van het eigen 
denkvermogen. Actief leren kan gezien worden als synoniem voor 
constructivisme. De leerstof is zodanig opgezet dat de eigen logica en 
redenering maximaal worden geprikkeld. 
 
2.2.4 Samenwerkend leren 
 
Samenwerkend leren is het gezamenlijk uitvoeren van complexe opdrachten. 
Studenten worden ingedeeld in groepen om gezamenlijk tot een eindproduct 
te komen.  
Een uitdaging ligt in het feit dat de taken evenredig verdeeld zijn 
opdat freeriding wordt voorkomen. Afhankelijk van de leerdoelen kan worden 
gekozen voor mono- en/of multidisciplinaire opdrachten, maar het 
uiteindelijke doel is het gezamenlijk opereren en taken verdelen, het 
afstemmen van gebruikte methoden en technieken, het reflecteren op ieders 
aandeel en rol, en het opleveren van de opdracht in zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve zin. 
 
2.2.5 Begeleide zelfstudie 
 
Begeleide zelfstudie is het onderwijsconcept van de K.U.Leuven en is het 
zelfstandig uitvoeren van de opdracht onder begeleiding. Afhankelijk van het 
niveau (bachelor, master) richt het zich op de onafhankelijkheid, de 
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zelfwerkzaamheid en de zelfredzaamheid (Vandeput 2011 ). 
Het is volkomen afhankelijk van de docent en aanwezige organisatie hoe de 
onderwijspraktijk wordt ingevuld. De gevolgde werkvorm kan per docent 
sterk verschillen terwijl het na te streven leerdoel toch dezelfde is. Er bestaat 
niet een eenduidige richtlijn. Net zoals de leertheorieën naast en door elkaar 
kunnen worden toegepast zo kunnen de strategieën ook door elkaar worden 
gebruikt. Evenzo kunnen de manieren van uitvoering of de didactische 
werkvormen door elkaar worden gebruikt. Alles is afhankelijk van de docent, 
de beoogde competenties, en ook van de beschikbare architectuur en 
infrastructuur. 
De plaats van de technologie in deze onderwijsstrategieën wordt in fig.5 
weergegeven. 
 
FIGUUR 5 Van alleen leren naar samenwerkend produceren (Van der 
Sanden, 2010). 
 

 
 
 
 2.3 E-leren in de context van een krachtige leeromgeving 
 
Het begrip ‘krachtige leeromgeving’ dat in Vlaanderen een groot draagvlak 
heeft verworven, heeft het leren de volgende kenmerken van leren (De Corte 
1996): 
• constructief: leren is zelf kennis opbouwen 
• cumulatief: leren is verder bouwen op voorkennis 
• zelfgestuurd: leren is actief het eigen leerproces beheren 
• doelgericht: leren gebeurt in functie van een bepaald doel 
• gesitueerd: leren gebeurt in een bepaalde sociale en culturele context 
• coöperatief: leren gebeurt in interactie met anderen 
• individueel verschillend: dezelfde instructie van een docent leidt niet 
steeds tot hetzelfde leren 
• zelfgestuurd: leren is actief het eigen leerproces beheren 
• doelgericht: leren gebeurt in functie van een bepaald doel 
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• gesitueerd: leren gebeurt in een bepaalde sociale en culturele context 
• coöperatief: leren gebeurt in interactie met anderen 
• individueel verschillend: dezelfde instructie van een docent leidt niet 
steeds tot hetzelfde leren. 
 
Later ging De Corte (2007) na of en op welke manier met behulp van 
e-leren-technieken een krachtige leeromgeving gecreëerd kan worden. 
 
2.3.1 Kan ‘e-leren’ actief, constructief, zelfregulerend en individueel 
verschillend zijn? 
 
Technologie biedt het voordeel dat informatie op verschillende manieren 
opgeslagen kan worden: in een gegevensbank, op externe dragers (vb. 
cdrom)of op het internet. 
Deze informatiesystemen verschillen van de klassieke informatiebronnen 
(vb.boeken) en kunnen daardoor beter tegemoet komen aan het gegeven dat 
leren individueel verschillend is: 
• ze zijn multimedialer: ze bevatten niet alleen tekst en figuren maar ook 
bewegende beelden en geluidsfragmenten. Hierdoor kan een opleiding of 
module op maat worden doorlopen. Sommige studenten leren immers 
beter aan de hand van schema’s en afbeeldingen, terwijl anderen tot 
betere prestaties komen aan de hand van louter tekstmateriaal. Een 
meerwaarde van bepaalde e-leren tools is dan ook de vlotte aanpasbaarheid 
van het cursusmateriaal aan de individuele noden van de student. 
(leren = individueel verschillend) 
• ze hebben een a-lineaire structuur: dankzij hypertekst of hypermedia is de 
informatie op e-leren tools niet louter logisch geordend.  
Door gebruik te maken van links, FAQ’s, e.d. kan de lerende de informatie 
vanuit een veelheid van paden bereiken. Hij krijgt hierdoor een grotere 
controle over het leerproces en er is dus sprake van interne sturing door de 
lerende. 
Wanneer e-leren tools maximaal benut worden (d.w.z. niet enkel als drager 
voor klassiek gestructureerde teksten) en wanneer bij de opmaak van e-leren 
systemen voldoende rekening gehouden wordt met de behoeften van de 
student is e-leren dan ook zelfgereguleerd, actief en constructief. 
 
2.3.2 Kan e-leren interactief en coöperatief zijn? 
 
Er bestaat vanzelfsprekend software die interactie en samenwerking mogelijk 
maken. Deze programma’s of tools van de leeromgeving kunnen een 
meerwaarde bieden door het zichtbaar en publiekelijk maken van de dialoog, 
maar e-communicatie verschilt op een aantal vlakken van klassieke directe 
communicatie. Zowel voor- als nadelen zijn hiervan het gevolg. 
 
Een elektronische leeromgeving waarin vlotte, eenvoudige toegang tot 
informatie mogelijk is en ‘just-in-time’ kennis en ervaringen van collega’s en 
coaches in de organisatie uitgewisseld kunnen worden, levert een actieve  
bijdrage aan efficiënte kennisverspreiding.  
De begeleiding van dergelijke discussiefora is echter een arbeidsintensieve 
bezigheid, die een duidelijke ‘owner’ vereist (die bij voorkeur niet enkel online 
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aanwezig is, maar ook face to-face contact kan hebben met de betrokkenen) 
en die niet onderschat mag worden. 
 
2.3.3 Kan e-leren contextgebonden zijn? 
 
Dankzij simulaties kan de lerende zijn vooruitgang zelf evalueren. We 
denken 
daarbij spontaan aan medische en technische simulatoren. Simulaties kunnen 
gebruikt worden om specifieke vaardigheden aan te leren of kennis toe te 
passen in een specifieke context. Door middel van een simulatie kan de 
lerende de leerstof inoefenen in een contextgebonden maar veilige 
omgeving.  
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat het opleidingsprogramma 
de student bijstuurt en corrigeert. Simulaties zijn vooral geschikt in het kader 
van praktijkgerichte opleidingen. E-leren kan dus contextgebonden zijn, maar 
een computerprogramma kan dan wel aangeven of een antwoord juist of fout 
is, uitgebalanceerde en kwalitatieve feedback geven behoort meer en meer 
tot de mogelijkheden.  
Opnieuw zal de keuze van een goede coach/eigenaar van de e-leren tool een 
belangrijke rol spelen in het uiteindelijke succes ervan. 
 
Voor de trainers die de voornaamste target groep van E-process vormen zal 
dit allicht overkomen als een open deur intrappen! 
Technologie kan met andere woorden zodanig worden ingezet dat aan de 
criteria van een krachtige leeromgeving tegemoet wordt gekomen, maar 
tegelijkertijd dat de inzet van technologie onderwijsinnovatie in gang zet en 
ondersteunt. 
In Vlaanderen is er tijdens de laatste 20 jaar een duidelijke toename in het 
gebruik van ICT in het onderwijs en vorming op alle niveau’s. 
Op elke school van basis- tot hoger onderwijs is het gebruik van digitale 
leerplatformen ingeburgerd en main stream. 
 



	   E-‐Learning	  State	  Art	  

NMS/WA	   vs6	   16	  

3. Afbakening met andere ICT onderwijsbegrippen 
 
Het concept 'blended learning' wordt gezien als een weloverwogen 
combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs, didactische 
uitwerkingen, media en vormen van communicatie, in relatie tot de 
verschillende soorten leerprocessen die worden nagestreefd. Dat resulteert in 
flexibel, studentgericht onderwijs, waarin de docent opereert in de rol van 
tutor, deskundige of studieloopbaanbegeleider 
 
Andere gerelateerde begrippen die in ons onderzoek voorkomen zijn: 
 
• ubiquitous learning 
is leren in een omgeving waarin verschillende technologieën zijn geïntegreerd 
die nodig zijn om de lerenden te ondersteunen bij leeractiviteiten, 
waarbij de lerende altijd en overal toegang heeft tot de leeromgeving, de 
leermaterialen en communicatiemiddelen. 
 
• afstandsonderwijs 
alle vormen van onderwijs die niet tijdens direct contact (face-to-face) 
worden verzorgd. 
 
• wireless en mobile learning (m-learning) 
is al het leren dat wordt ondersteund door draadloze technologie, m.n. 
laptops, pocket PC’s, pda’s, e-readers... Dankzij mobile learning kan leren 
volledig plaatsonafhankelijk gebeuren. 
 
• e-leren 
is het gebruik van multimediatechnologieën en het internet in het kader 
van leerprocessen of zoals Baars (2006) formuleert: 'e-leren is leren waarbij 
de leeractiviteiten van studenten worden ondersteund of uitgevoerd 
met gebruik van digitale leermiddelen’ 
 
• geïntegreerd blended learning 
Blended learning dat doelgericht wordt verbonden aan maatschappelijke 
en onderwijskundige ontwikkelingen, curriculumopbouw, organisatie en 
administratie van de opleiding en aan het HRM-beleid en de 
professionalisering van medewerkers 
 
•multicampusonderwijs 
gedistribueerd leren of multicampus- onderwijs is een onderwijs-model 
dat toelaat dat docent, studenten en lesinhoud zich op verschillende locaties 
bevinden, zodat onderwijs, begeleiding en leren onafhankelijk van tijd 
en locatie kunnen plaatsvinden (Associatie K.U.Leuven, 2011). 
 
• campus blend 
een onderwijskundig doordachte en organisatorisch haalbare blend/ mix 
van het noodzakelijke contactonderwijs gekoppeld aan online of e-leren. 
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Besluit: 
Onder blended learning verstaan we in dit project de onderwijskundige en 
organisatorische afstemming tussen campusonderwijs (face to face 
onderwijs) werken in het studielandschap, in de digitale leeromgeving en op 
de werkplek; elke module wordt via het doordacht samenspel van self paced 
learning, connectivistisch en constructivistisch leren vorm gegeven. 
 
Blended learning is dus meer dan de combinatie van contact en 
afstandsonderwijs. Het gaat ook om een andere manier van distributie van 
leermaterialen, andere vormen van communicatie (virtueel, synchroon en 
asynchroon) en andere didactische strategieën en daarom ook anders 
ontwikkeld onderwijsmateriaal. 
 
 
4. Het leerpsychologisch kader 
 
Er is heel veel gepubliceerd en gediscussieerd over ‘leren’ en wat het eigenlijk 
is, hoe het gebeurt en hoe het onderwijs ermee zou moeten omgaan. 
Volgende omschrijving van leren is momenteel in Vlaanderen algemeen 
aanvaard (gebaseerd op De Corte 1996): 
 
Leren is een constructief, cumulatief, zelfgestuurd, doelgericht, 
gesitueerd,interactief/coöperatief en individueel verschillend proces van 
kennisverwerving, betekenisgeving en vaardigheidsontwikkeling.  
 
Deze visie staat in schril contrast met het 'kennisoverdrachtsmodel' – dat 
bestaat uit het passief opnemen van kant-en-klare kennis en procedures die 
door de vorige generaties ontdekt en geïnstitutionaliseerd werden. 
 
In dit deel stappen we met zevenmijlslaarzen door het onderwijsonderzoek  
om een vereenvoudigd overzicht te tonen, dat toch genoeg houvast biedt om 
e-leren te positioneren (Huizer & Ouwehand, 2008 in http:// 
learningcentre.weblog.tudelft.nl). 
 
Grofweg worden er vier leertheorieën onderscheiden: Behaviorisme, 
Cognitivisme, Constructivisme en recent Connectivisme. 
 
4.1 Behaviorisme 
 
Behaviorisme (Watson, Skinner; vanaf begin 20e eeuw) is gebaseerd op 
gedragsverandering door stimuli van buitenaf. Het richt zich op een handeling 
die geautomatiseerd wordt na vele herhalingen. Oefenen en trainen zijn de 
sleutelwoorden, net zolang tot het inzicht ontstaat dat zonder nadenken de 
handeling kan worden verricht. Dit geldt zowel motorisch als mentaal; denk 
hierbij bijvoorbeeld aan duiken of aan wiskundige formules toepassen. 
 
 4.2 Cognitivisme 
 
Cognitivisme (Piaget, Vygotsky, Gagné; vanaf 30er jaren) is het mentaal 
proces achter het handelen. De verandering in gedrag wordt geobserveerd en 
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gemeten en teruggekoppeld, zodat de lerende weet dat er vooruitgang zit in 
de handeling. Vooral Computer Ondersteund Onderwijs (COO) is gebaseerd 
op deze theorie met als uitgangspunt het automatisch terugkoppelen van de 
prestaties. Een voorbeeld is het eigen maken van vaardigheden achter een 
computer met behulp van een trainingstoepassing gebaseerd op 
internettechnologie. 
 
 4.3 Constructivisme 
 
Constructivisme (Bruner; vanaf 60er jaren) is gebaseerd op  
(a) de lerendedie van nature nieuwsgierig en sociaal is ingesteld en  
(b) het uitgangspunt dat de lerende zelf een beeld construeert gebaseerd op 
individuele ervaringenen relaties.  
De kennis wordt dus niet aangereikt in hapklare brokken, maar de lerende 
regisseert en construeert zelf.  
 
Passende onderwijsvormen zijn‘project gestuurd’ of ‘probleem gericht 
leren’.  
Vooral bij cognitief moeilijker onderwerpen wordt deze onderwijsvorm 
toegepast. Een populaire vorm van deze leertheorie is het sociaal-
constructivisme, waarbij juist in samenwerking met anderen het constructie 
wordt opgebouwd en gezamenlijk wordt gereflecteerd. 
 
Centrale thema's in dit sociaal-constructivisme zijn (Blaauw & 2005): 
• actief leren 
• construerend leren 
• reflectief leren 
• authentiek leren 
• samenwerkend leren. 
Het is opvallend is dat de genoemde leertheorieën geen rekening houden met 
moderne technologieën. Dat klinkt logisch omdat ICT pas in de laatste jaren 
een doorbraak kent binnen het onderwijs. ICT maakt vormen van leren 
mogelijk die voorheen niet of op andere wijzen dienden te worden ingevuld. 
Denk hierbij aan 
• feiten die online beschikbaar zijn in informatiesystemen, Wikipedia en 
andere websites ten opzichte van de benodigde parate kennis; 
• het e- communiceren met collega’s, experts, studenten en docenten voor 
hulp en reflectie; 
• en het virtueel aanbieden van praktijksituaties (spel en simulatie) en 
nonpraktijksituaties 
(moleculaire visualisatie, virtuele grondwaterstromen). 
 
Wanneer we de principes van het sociaal-constructivisme toepassen op e-
leren,wordt de mogelijkheid gecreëerd om met een vernieuwende visie op 
'leren' gebruik te maken van de technologieën die deze vormen van leren 
ondersteunen en eventueel aansturen.  
e-Leren heeft m.a.w. een gemeenschappelijke plaats binnen de grote 
leertheorieën. 
 
Ertmer en Newby (1993) hebben de drie grote leertheorieën vergeleken (zie 
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Figuur 6). Op de Y-as is de aanwezige kennisgraad van de student 
geprojecteerd en op de X-as de moeilijkheidsgraad van de benodigde kennis 
voor het uitvoeren van de opdracht of taak. Afhankelijk van de leeropdracht 
kunnen diverse benaderingen worden ingezet. Het is dus niet zo dat er steeds 
in alle situaties voor alle doelen een constructivistische benadering wordt 
gekozen. Voor onderwijskundige uitdagingen wordt momenteel wel voor een 
constructivistische benadering geopteerd. 
 
FIGUUR 6 Vergelijkend onderzoek van leertheorieën 
De keuze voor een bepaald model heeft vanzelfsprekend invloed op de 
vormgeving van blended learning. 

 
 
 4.4 Connectivisme 
 
De mogelijkheden van ICT naast de aandacht die ‘informeel leren’ en 
‘organisational learning’ als aanvullende inzichten vragen, schreeuwen om 
een nieuwe of aangepaste leertheorie.  
Het informeel leren kan gezien worden als het samenwerkend leren buiten het 
leslokaal zonder docent contact. De lerende is met het leerproces bezig om 
kennis eigen te maken met behulp van zowel levende informatiebronnen 
(medelerenden) als elektronische informatiebronnen (cursus website en 
gevalideerde online kennisbronnen). 
 
De leertheorie die hierop anticipeert is het Connectivisme van George 
Siemens (2005).  
Volgens deze auteur is het de technologie die onze hersenenverandert;  
het zijn de door ons gebruikte applicaties en gereedschappen die 
ons denken en handelen vormen en bepalen.  
Siemens is de auteur van “Connectivism: A learning Theory for the Digital 
Age”. Connectivisme staat voor een opkomende discussie rondom 
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leerprocessen die gebaseerd zijn en ondersteund worden door toepassing en 
gebruik van technologieën in de vorm van elektronische netwerken, het World 
Wide Web, Wiki’s, online Communities of Practice, instant messaging en 
instant assistance. 
Connectivisme is een nieuwe leertheorie gebaseerd op kennis tussen mensen 
met gebruik van ICT (zie figuur 7) . 
FIGUUR 7 Visuele voorstelling van een voorbeeld van de connectivistische 
leertheorie. 
 
 

 
(http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~x28/en/172/cckenv.jpg) 
 
 
 
In Figuur 8 vat Van der Zanden (2010) de evolutie m.b.t. de verschillende 
leertheorieën o.i. erg goed samen. Hij typeert die evolutie met ‘weten dat, 
weten hoe, weten tussen en weten waar’. 
 
FIGUUR 8 Samenvattend overzicht van de benaderingen en modellen m.b.t. 
leren (Van der Zanden) 
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In deze figuur zijn de voornaamste leertheoretici én de kern van hun theorie 
gesitueerd in de tijd.  
In het kader van het E-Process project kunnen wij hierop niet verder ingaan, 
maar uiteraard spelen zij een belangrijke rol in de leer- en onderwijspraktijk. 
Het is overduidelijk dat het onderwijslandschap tijdens de laatste twintig jaar 
o.a. door de invoering van ICT technologie erg veranderd is in alle sectoren 
zowel in de formele sector (scholen/universiteiten) als de meer informele 
volwassenenvorming. 
In deze verandering is er een globale trend naar blended learning, maar deze 
term blinkt niet uit door een eenduidige definitie. 
Hoog tijd dus voor een poging tot nadere omschrijving. Er zijn echter ook 
belangrijke vormen van leren die niet direct gerelateerd zijn aan e-learning. 
Ze zijn ruim verspreid onder pedagogen onder de naam leerstijlen.  
 
4.5 Leerstijlen van Vermunt 
 
In de aanvraag van het E-process project wordt op enkele plaatsen verwezen 
naar  de leerstijlen van Kolb. Daarom vermelden we hier tamelijk uitgebreid 
de leerstijlen van Vermunt (2013) omdat hij wel in tegenstelling met Kolb 
vertrouwd is met e-learning in al zijn facetten. 
 
Jan Vermunt is hoogleraar ‘didactiek van het doceren en van het 'opleiden 
van docenten’ aan de universiteit van Utrecht. Hij heeft onderzoek gedaan 
naar zowel de opvattingen van studenten over leren als hun concrete 
leergedrag. 

Uit dit onderzoek bleek dat deze opvattingen en motieven aan de ene kant, en 
het concrete leergedrag aan de andere kant duidelijk met elkaar 
samenhangen. De volgende leerstijlen en hun motivatie worden door Vermunt 
onderkend: 

1. Betekenisgerichte leerstijl 
Motivatie: je bent intrinsiek gemotiveerd en hebt persoonlijke interesse 
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in de leerstof. Je richt je op het begrijpen van de leerstof en het leggen 
van verbanden tussen onderdelen van de leerstof. Je wilt graag steeds 
meer leren. 

2. Reproductiegerichte leerstijl 
Motivatie: je leert voor een diploma. Alleen daarvoor ben je 
gemotiveerd, en niet voor de inhoud van de studie. Je richt je op het 
opnemen van kennis en het kunnen navertellen. 

3. Toepassingsgerichte leerstijl 
Motivatie: je leert om het geleerde later toe te kunnen passen, 
bijvoorbeeld in het beroep waarvoor je aan het leren bent. Je vertaalt 
leerstof steeds naar de praktijk en bent vooral gemotiveerd voor 
leerstof waar je iets mee kunt. 

4. Ongerichte leerstijl 
Motivatie: je leert zonder duidelijk doel. Wat je leert verwerk je niet. Als 
je leert doe je dat vooral omdat anderen dat van je verwachten. Je hebt 
niet echt een specifieke leermethode. 

Vermunt versus Kolb 

Vermunt heeft op basis van zijn onderzoek vier leerstijlen geformuleerd. 
Iedere leerstijl beschrijft met welke motieven een student leert, en hoe het 
leergedrag van de student eruit ziet. 

Kolb doet geen uitspraken over de motieven van een cursist, terwijl Vermunt 
juist motieven en gedrag met elkaar verbindt. 

Vermunt beschrijft geen stappen in een leercyclus, zoals Kolb doet met zijn 
leerfasen. De leerstijlen van Vermunt zijn op zichzelf staande stijlen, zonder 
onderling verband. 

Beide theorieën doen geen uitspraken over de persoonlijkheid van de 
lerende. Vaak wordt  ten onrechte verondersteld dat een leerstijl vastligt voor 
een student. 

De leerstijl van een cursist dient richting te geven aan het gedrag van een 
docent of trainer. De trainer kan cursisten motiveren door aan te sluiten bij 
hun eigen leermotieven en opdrachten geven die aansluiten bij de leerstijl van 
de cursisten. 

De theorie van Vermunt kan trainers en docenten helpen om hun eigen 
leerstijl te leren kennen. Een goede trainer of docent is zich bewust van de 
eigen leermotieven en het eigen leergedrag. 

De leerstijlen van Vermunt vormen dus belangrijke informatie waardoor de 
docent of trainer zijn Persoonlijke Leerstijl kan leren kennen en verder vorm 
kan geven. 

In de volgende omschrijving van blended learning zal blijken dat deze vorm 
van leren daarbij de docenten én de studenten kan helpen. 
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5. Verschillende definities van blended learning 
 
De term blended learning duikt voor het eerst op einde jaren ‘90. In het 
voorbije decennium is er heel veel over blended learning gesproken en 
geschreven, maar eigenlijk is er tot op de dag van vandaag, geen alom 
aanvaarde eenduidige definitie. In de literatuur vindt men massa’s artikels 
over blended learning, maar de invulling van het concept is zeer uiteenlopend.  
 
Verschillende definities leggen de focus op verschillende 
aspecten. 
Driscoll (Driscoll, 2002) stelt vast dat blended learning verwijst naar 4 
verschillende concepten: 
1 Het combineren of mengen van verschillende vormen van web-gebaseerde 
technologie (bv. virtueel klaslokaal, zelfstudiepakketten, samenwerkend 
leren, streaming video, audio, tekst) om een bepaald onderwijsdoel te 
bereiken. 
2 Het combineren van verschillende pedagogische benaderingen (bv. 
constructivisme, behaviorisme, cognitivisme) om optimale leeruitkomsten 
te bekomen met of zonder technologie. 
3 Het combineren van gelijk welke vorm van technologie (bv. video, cd-rom, 
web-based training, film) met face-to-face onderwijs geleid door een 
docent. 
4 Het combineren of mengen van onderwijstechnologie met authentieke 
taken binnen de eigen job om een harmonie te creëren tussen leren en 
werken. 
 
Volgens Graham (2006) zijn de verschillende definities variaties op een 
aantal thema’s, zoals daar zijn: 
1 Blended learning gaat over het combineren van verschillende media 
(delivery media) 
2 Blended learning gaat over het combineren van verschillende 
onderswijsmethoden of –strategieën 
3 Blended learning gaat over het combineren van online met face-to-face 
onderwijs 
 
Het probleem met de eerste twee benaderingen is dat ze blended learning 
zodanig breed definiëren dat het er uiteindelijk op neerkomt dat alle leren 
blended leren is, m.a.w. dat het een onwerkbaar concept wordt. 
 
Daarom maakten Oliver & Trigwell (2005) brandhout van het 
concept blended learning. Ze analyseren verschillende definities en 
concluderen dat die ofwel inconsistent zijn ofwel redundant omdat ze de 
praktijk in het hoger onderwijs in het algemeen beschrijven.  
Bovendien wijzen ze erop dat in al die definities het niet gaat over leren maar 
over instructie, onderwijzen of in het beste geval over pedagogische 
methoden.  
Ze gaan echter niet zover dat ze de term willen uitbannen. In de plaats 
daarvan bouwen ze het concept opnieuw op vanuit de variatietheorie, 
waarbij een cursus ontworpen wordt rond gevarieerde ervaringen die tot leren 



	   E-‐Learning	  State	  Art	  

NMS/WA	   vs6	   24	  

kunnen leiden. Door deze herinterpretatie wordt de klemtoon verschoven van 
onderwijzende naar lerende, van inhoud naar ervaring en van technologie 
naar didactiek. 
 
Bliuc et al. (Bliuc, Goodyear & Ellis, 2007) wijzen in hun review ook op het 
probleem van de definitie van blended learning en gebruiken uiteindelijk 
volgende omschrijving: blended learning beschrijft leeractiviteiten die een 
systematische combinatie inhouden van face-to-face interacties en door 
technologie mogelijk gemaakte interacties tussen studenten, docenten en 
leerbronnen. 
 
In het ECAR research bulletin, Blended Learning (Dziuban, Hartman, & 
Moskal, 2004), vinden we een gelijkaardige definitie: ‘blended learning’ 
verwijst naar cursussen die face-to-face klassikale instructie combineren met 
online leren en waarbij het aantal klassikale contacturen gereduceerd wordt. 
Die laatste toevoeging is wel essentieel. Om over blended learning te kunnen 
spreken moet het om meer gaan dan alleen het toevoegen van op 
technologie gebaseerde leeractiviteiten. 
 
Vandaar dat het niet vreemd is dat men in de praktijk meestal een definitie 
hanteert waarin gesteld wordt dat men spreekt over blended learning 
wanneer een deel van het onderwijs plaatsvindt in de vorm van 
contactonderwijs en een deel online (op afstand). 
 
In de Centra voor Volwassenonderwijs in Vlaanderen (CVO’s) kan het 
onderwijs als contactonderwijs of als ‘gecombineerd onderwijs’ georganiseerd 
worden, waarbij gecombineerd onderwijs gedefinieerd wordt als een 
combinatie van afstandsonderwijs en contactonderwijs (Onderwijs, n.d.). De 
CVO’s worden door de overheid gestimuleerd om gecombineerd onderwijs in 
te richten via een aantrekkelijke financiering. Ook hier gebruikt men als 
criterium het percentage aan afstandsonderwijs: modules die minstens 25% 
afstandsonderwijs bevatten komen in aanmerking voor een financiering aan 
120% en wanneer een opleiding voor minstens 50% als afstandsonderwijs 
georganiseerd wordt, komt deze in aanmerking voor een aanvullende 
financiering in de opstartfase. 
 
Toch houdt blended learning veel meer in dan alleen maar de verhouding in 
de dimensie online/face-to-face zoals we bijvoorbeeld kunnen lezen bij 
Garrison en Kanuka (2004). Zij vertrekken van de ogenschijnlijke 
eenvoudige definitie dat blended learning de doordachte integratie is van 
face-to-face leerervaringen in het klaslokaal met online leerervaringen. Ze 
wijzen echter meteen ook op de complexiteit van de implementatie hiervan. 
Volgens hen gaat het niet om het louter toevoegen van online componenten 
aan een traditionele face-to-face cursus of om het toevoegen van 
contactmomenten aan een cursus die voor de rest volledig online gebeurt.  
In een blended ontwerp zal men het hele concept van een cursus herdenken 
en wordt de dynamiek van onderwijzen en leren gereorganiseerd. 
 
Deze insteek vinden we ook in het research bulletin ‘Blended Learning’ van 
het Educause Center for Applied Research (Dziuban, Hartman, & Moskal, 
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2004). Zij verdedigen het standpunt dat blended learning moet gezien 
worden als een pedagogische benadering die de effectiviteit en het sociale 
aspect van het klaslokaal combineert met de technologisch geboden 
mogelijkheden voor actief leren in de online omgeving. Blended learning 
moet benaderd worden als een fundamenteel herontwerp van het 
instructiemodel met de volgende karakteristieken: 
• Een verschuiving van de les als centraal element in een cursus naar de 
student als centraal element waarbij studenten actieve en interactieve 
lerenden worden (deze verschuiving moet zich voordoen in de hele cursus, 
dus ook tijdens de contactmomenten). 
• Toename van interactie tussen student-docent, student-student, 
studentcursusinhoud 
en student-externe bronnen. 
• Geïntegreerde formatieve en summatieve assessment mechanismen voor 
student en docent. 
 
Garrison and Vaughan (2008) geven een beschrijving van het begrip 
blendedlearning die een verdere uitwerking is van de definitie van Garrison en 
Kanuka (2004). Blended learning is de doordachte fusie van face-to-face 
leerervaringen met online leerervaringen.  
Het gaat om een herstructurering van klassikale contacturen 
met het doel om studenten meer te betrekken en te activeren en om de 
toegang tot internet-gebaseerde leermogelijkheden uit te breiden. Blended 
learning komt neer op een fundamenteel herontwerp dat de structuur en de 
benadering van leren en onderwijzen totaal verandert. 
 
We kunnen besluiten dat de hedendaagse kijk op blended learning focust op 
didactische aspecten. Of we zouden ook kunnen besluiten dat blended leren 
de hedendaagse kijk is op leren tout court, m.a.w. dat leren in de 21e eeuw 
steeds blended leren hoort te zijn. 
 
De werkdefinitie van blended leren die wij willen hanteren is de volgende: 
blended leren omvat een mix van online en face-to-face werkvormen en 
leeractiviteiten, waarbij lerenden actief aan de slag gaan met leerinhouden, 
individueel en in interactie met elkaar en met de docent. 
Deze definitie gaat uit van de overtuiging dat actief leren het na te streven 
model is voor leren in de 21e eeuw en dat dit model mede mogelijk gemaakt 
wordt door de inzet van (web)technologie. 
 
 
6 Onderwijskundige achtergrondmodellen 
  
In de evolutie naar blended learning als main stream in het ICT landschap 
speelden niet alleen leertheorieën een belangrijke rol. 
Voor de eigenlijke implementatie van ICT in de praktijk van onderwijs/training 
was de rol van een reeks concrete modellen op de achtergrond al evenzeer 
belangrijk. 
 
Er zijn immers over e-leren, hybride leren,online leren, web-based of web 
ondersteund leren, afstandsonderwijs... heel wat praktijken en modellen terug 
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te vinden in de literatuur die in meerdere of mindere mate ook empirisch zijn 
gevalideerd.  
De meeste modellen gaan niet terug op een conceptueel onderscheid tussen 
de verschillende varianten van ‘e-learning’, maar zijn wel richtinggevend voor 
het opzetten van onderzoek,voor het ontwerpen van onderwijs en cursussen, 
voor het definiëren en omschrijven van noodzakelijke competenties van 
ontwerpers en docenten of tenslotte voor het succesvol implementeren van e-
learning trajecten. 
Noodgedwongen beperken we ons tot de meest relevante modellen 
In dit gedeelte worden een aantal modellen gerubriceerd en 
besproken vanuit volgende vragen: 
• Wat zijn de basiscomponenten van de onderscheiden modellen? 
• Wat zijn de implicaties voor blended leren? 
  
6.1. Bonk & Graham, 2006 
 
Bonk & Graham (2006)  maken bij hun beschrijving van de componenten van 
blended learning onderscheid  tussen face-to-face learning, 
computer-based learning, internet-based learning, web-based learning en 
online learning. 
 
Figuur 9 Blended learning gesitueerd tegenover verschillende andere 
varianten (Bonk & Graham, 2006). 
 

 
 
6.2. Collis 
 
Collis werkte  haar model uit model met een tijdas, waarop volgende aspecten 
of events worden onderscheiden die belangrijk zijn om in de ontwerpfase uit 
te werken: 
• online voortaken 
• klas-activiteit of face to face 
• online leergemeenschap met de groepsleden 
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• e-mentoring 
• web-bronnen. 
 
Vanzelfsprekend lopen een aantal activiteiten samen (zie figuur 8). 
 Belangrijk is op te merken dat bepaalde activiteiten op eenzelfde moment 
worden opgestart, maar afhankelijk van het concept eerder worden stopgezet 
(bijv.de online community voor de lerenden, de e-begeleiding en de 
webbronnen.) 
Dit model is belangrijk omwille van het feit dat lerenden eerst via voortaken 
georiënteerd worden op de klassikale instructieactiviteit en daardoor met 
meer voorkennis aan het leerproces deelnemen 
 
Figuur 10 Het tijdsmodel van B. Collis 

 
 
6.3  Progressief onderzoeksmodel van Haikkairen 2009 
 
In dit model wordt nieuwe kennis niet eenvoudigweg wordt overgenomen of 
aangepast, maar geconstrueerd door het oplossen van begripsproblemen. 
Kenmerkend voor dergelijk onderzoekend gedrag is dat lerenden nieuwe 
informatie als een probleem zien dat moet worden opgelost in plaats van deze 
informatie –klakkeloos over te nemen.  
Door de gang van zaken in de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap 
te imiteren, wordt lerenden geleerd een uitgebreid proces van problemen en 
oplossingen te doorlopen.  
Essentieel hierin is dat zij intensief met elkaar samenwerken en 
communiceren om zo gedeelde kennis te ontwikkelen en te verbeteren. 
Het progressive inquiry model is een manier van samenwerkend leren waarin 
studenten worden gestimuleerd op onderzoek uit te gaan op basis van 
volgende opeenvolgende componenten: 
• context creëren: Zij worden geconfronteerd met een bepaalde 
gebeurtenis. Er wordt op deze manier een context voor leren gecreëerd. 
• onderzoeksvragen formuleren: studenten formuleren relevante vragen 
rond het thema, waar zij in een bepaalde tijdsperiode een antwoord op 
willen hebben. 
• eigen theorieën of hypothesen bedenken: Een derde stap is het stellen van 
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kritische vragen aan elkaar, op basis van de gegeven antwoorden. 
kritische evaluatie van hypothesen of theorieën: de studenten gaan 
informatie zoeken om die vragen te beantwoorden (via websites, boeken, 
interviews met experts, enzovoorts). 
• verdiepende info zoeken: zij leren antwoorden op deze vragen, op basis 
van datgene wat ze al weten. 
• dieperliggende vragen bedenken: deze informatie verwerken ze en ze 
delen de resultaten met de andere leerlingen 
• nieuwe theorieën of hypothesen: Vervolgens kunnen ze elkaar weer 
kritisch bevragen en uiteindelijk conclusies trekken 
 
kritische evaluatie van hypothesen of theorieën: de studenten gaan 
informatie zoeken om die vragen te beantwoorden (via websites, boeken, 
interviews met experts, enzovoorts). 
• verdiepende info zoeken: zij leren antwoorden op deze vragen, op basis 
van datgene wat ze al weten. 
• dieperliggende vragen bedenken: deze informatie verwerken ze en ze 
delen de resultaten met de andere leerlingen 
• nieuwe theorieën of hypothesen: Vervolgens kunnen ze elkaar weer 
kritisch bevragen en uiteindelijk conclusies trekken 
 
Figuur 11 Progressive inquiry model Hakkarainen (2009) 
 

 
 
6.4.  Het e-Moderating Model van Salmon 
 
Salmon (Open University-UK) ontwikkelt in ‘E-moderating, the key to 
teaching and learning’ (2000) een model om afstandsonderwijs succesvol te 
implementeren. 
Het model in figuur 12 geeft aan welke stappen achtereenvolgens moeten 
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gezet worden in het leertraject om met succes de studenten op te tillen tot 
het hoogste niveau van ontwikkeling (development) bij gebruik van 
technologie en e-leren. 
 
• Stap 1: Acces & motivation 
In deze fase staat het verkennen van de technologie en de toegang ertoe 
centraal. Het vertrouwen en de motivatie van de student winnen staat 
voorop. Het beschikken over de technische vaardigheden is essentieel om 
actief mee te kunnen werken in de leeromgeving. 
 
• Stap 2: Socialisation 
Deze fase is gericht op sociale processen. Studenten krijgen de kans om 
met elkaar in interactie te treden. 
• Stap 3: Information exchange 
Deze derde fase richt zich op informatieuitwisseling en het uitvoeren van 
opdrachten. Interactie gebeurt op twee niveaus: met de inhoud en met 
medestudenten en de docent. 
 
• Stap 4: Knowlegde construction 
Hierin staat de kennisconstructie centraal. Discussieactiviteiten, 
gezamenlijk kennis opbouwen en groepsdynamiek spelen hierbij een 
belangrijke rol. 
 
• Stap 5: Development 
Deze fase kenmerkt zich door reflectie en samenwerkend leren. 
 
FIGUUR 12 e-Moderating 
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Dit ‘proven-model’ leert dat achtereenvolgens bepaalde stappen moeten 
gezet worden. Voor blended leren dat in werktrajecten vaak wordt gebruikt 
en dus ook oudere lerenden participeren, zijn de eerste genoemde stadia 
o.i. erg belangrijk en daaraan moet dan ook voldoende (leer-)tijd worden 
besteed. Deze studenten behoren nl. niet tot de net-generation of digital 
natives. 
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan leeractiviteiten en niet enkel de 
inhoudscomponent of de organisatie van blended leren wordt benadrukt. 
Een beperking is het prescriptieve karakter, waar in de praktijk wellicht 
flexibiliteit meer aan de orde is dan een gesloten opeenvolgende fasering. 
Het model vertrekt echter van de moderating activiteiten, waar we meer en 
meer een lerende gecentreerde benadering zien opduiken. 
 
6.5 Het Moodle Model 
 
In de Moodle leeromgeving wordt volgende sequentie voorgesteld: 
 
1 technische en organisatorische voorbereiding van de leeromgeving; 
2 ontwikkelen van leeractiviteiten en inhoud in het systeem; 
3 via een pre-test implementeren; 
4 inhouden en activiteiten delen met andere gebruikers, lectoren en 
studenten; 
5 inplannen van face to face momenten (pas in deze fase); 
6 evaluatie van de leerresultaten. 
Het belang van deze benadering ligt in het feit dat er expliciet aandacht wordt 
besteed aan het ontwikkelen van leeractiviteiten in de leeromgeving, en pas 
in de bijna laatste fase het contact met de lector op de voorgrond komt 
waarbij wellicht gefocust wordt op processen en resultaten bespreken met 
elkaar (bron: onbekend). 
 
FIGUUR 13  Moodle model 
 

 
 
 
6.6.  Khan’s Octagonal Framework. 
 
Betekenisvolle leeromgevingen zijn geënt op 8 dimensies. Elke dimensie is 
belangrijk en daarom moeten er bij elke dimensie een aantal keuzes worden 
gemaakt. Deze keuzes bepalen het ontwerpen, de implementatie en de 
evaluatie. 
In de achthoek van Kahn worden volgende 8 aspecten uitgewerkt (zie figuur 
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14). Nieuw is de aandacht die hij heeft voor de plaats van het management, 
institutionele aspecten en ethische kwesties. 
 
FIGUUR 14 Kahn’s Octogonal Framework (2007) 

 
 
6.7.  Community of Inquiry Framework 
 
In het model van Garrison en Vaughan (2008) is de notie ‘presence’ of 
‘aanwezigheid, nabijheid’ belangrijk.  
Hiermee wensen zij te benadrukken dat de docent een cruciale rol heeft in het 
leerproces. Het is echter duidelijk dat de invulling van zijn taken op een 
andere manier wordt ingevuld dan in het reguliere contactonderwijs.  
Zij onderscheiden  drie vormen van 
aanwezigheid of presence van de ‘docent’ onderscheiden: 
• cognitieve aanwezigheid 
• onderwijsaanwezigheid 
• sociale aanwezigheid. 
 
De auteurs stellen dat om te spreken van een volwaardige leerervaring 
(educational experience) de drie vormen van presence moeten aanwezig zijn. 
Zoals Salmon beklemtonen zij dus de rol van de docent en herformuleren  zij 
ook zijn aandeel in het leerproces. 
 
FIGUUR 15 Community of Inquiry Categories & Indicators (Garrison and 
Vaughan, 2008) 
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FIGUUR 16 Beschrijving en voorbeelden van de soorten presence  
 

 
 
Deze beschrijving van de rol van de trainer in het blended learning proces is 
zeker verhelderend voor trainers die nog de stap van instructie naar blended 
learning willen zetten. Daarbij is het voor het E-process project zeker nuttig te 
vermelden dat de auteurs bij ‘Indicators’ uitdrukkelijk vermelden dat deze 
aanwijzigingen enkel als voorbeeld vermeld worden. Andere 
acties/tussenkomsten sluiten ze dus niet uit. 
 
6.8.  De e-kubus van Raessens, den Brock en Jochems 
 
De E-kubus is een soort routeplanner voor onderwijsinstellingen en 
vormingorganisaties voor de aspecten ICT in het leerproces, 
de verantwoordelijkheid voor het leren en maatwerk & leren. 
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Het uitgangspunt van hun constructivistische visie op leren is dat lerenden 
kennis niet zomaar opnemen. Lerenden bouwen actief kennis op door nieuwe 
informatie te interpreteren vanuit de kennis die ze al hebben, vanuit eerdere 
ervaringen en vanuit persoonlijke waarden en opvattingen.  
Kennis is gekoppeld aan de context waarin wordt geleerd. 
 
De derde ontwikkeling, mass customisation, combineert de voordelen 
van massaproductie met maatwerk. Onderwijs op maat en flexibilisering 
van leerroutes en toenemende aandacht voor erkenning van elders 
verworven competenties leiden tot doorstroming en bestrijding 
van uitval in het onderwijs (Raessens, 2009, p.33). 
Voor de trainers die de doelgroep van het E-process project vormen zal het 
vaak om maatwerk op vraag gaan. Interessant dus om even in te gaan op hun 
visie terzake? 
 
Deze maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen zijn in het e-
kubusonderzoek vertaald in drie dimensies: 
• De ontwikkeling van internet in een curriculum is vertaald naar de 
mate waarin ict effect heeft op de structuur en inhoud van het onderwijs. 
• De constructivistische visie op leren is vertaald naar de mate waarin in het 
onderwijs de verantwoordelijkheid voor het leren wordt gedeeld met 
en/of overgedragen wordt aan de lerende. 
• De ontwikkeling van mass customisation is vertaald naar de mate waarin 
in het onderwijs maatwerk voor de lerende wordt geleverd. 
 
FIGUUR 17 Voorstelling van de e-kubus 
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6.9.  Model Leerkristal, Smith, ‘The learner-centered process’, 
 
In dit model wordt van volgende dimensies uitgegaan, 
waarbij elke dimensie op haar beurt uit drie subdimensies is samengesteld: 
 
• lerende staat centraal, met daarrond ‘people’, inhoud en strategieën; 
• people bestaat op zijn beurt uit experts, docent en de medestudenten; 
• activiteiten: samenwerking, probleem oplossen en ervaringen; 
• content: toepassing, verspreiding en kennis; 
• ondersteuning/ begeleiding: people, informatie en ervaringen; 
• strategieën: cognitieve, metacognitieve en sociaal-affectieve; 
• opportuniteiten: personen, cursus en wereld. 
 
Een onderwijs-leerproces is in deze benadering uniek, omwille van de 
mogelijke keuzes die gemaakt worden m.b.t. de genoemde dimensies. Het 
model is practisch bruikbaar in de discussie rond blended learning, omdat er 
expliciet meer keuzes op de voorgrond staan zonder technologie te pushen. 
 
Deze metafoor biedt interessante perspectieven om bestaande cursussen te 
gaan herontwerpen voor blended learning. Elke hoek van de kristal stelt 
immers vragen of deze invalshoek bijdraagt aan het leerproces van de 
student, en hoe dan zulke invalshoek kan ge.ntegreerd worden in teksten, 
opdrachten, discussiefora,... 
 
FIGUUR 18 Smith, ‘The learner-centered process’, 
http://www.educause.edu/ir/library/html/cem9739.html 

 
 
6.10  Politieopleidingsmodel Nederland 
 
In dit model van Hoskam (2004) worden volgende assen onderscheiden: 
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• groepsgewijs versus individueel leren; 
• flexibele tijden en planning versus vaste tijden en planning; 
• vaste plaats versus zelfgekozen plaats. 
 
Deze assen kunnen grafisch worden voorgesteld, waardoor er een aantal 
vlakken ontstaan die verschillende varianten representeren. 
Componenten worden samengevoegd en geïntegreerd in een blended 
oplossing. De keuze voor componenten in een blend worden gemaakt aan de 
hand van een aantal criteria: 
Er worden 9 mogelijke scenario’s onderscheiden. 
 
FIGUUR 19 Model van de politieopleiding Nederland 

 
 
Scenario A. Een combinatie, zowel individueel, als groepsgewijs, zowel in 
eigen tijd, als op vaste tijden en zowel op een zelfgekozen werkplek, als 
klassikaal. 
• Scenario B. Individueel leren, op een flexibel tijdstip, op een flexibele 
plaats; 
• Scenario C. Individueel leren, op een vast tijdstip, op een vaste plaats; 
• Scenario D. Individueel leren, op een vast tijdstip, op een flexibele plaats; 
• Scenario E. Individueel leren, op een flexibel tijdstip, op een vaste plaats; 
• Scenario F. Samenwerkend leren, op een vast tijdstip, op een flexibele 
plaats; 
• Scenario G. Traditioneel onderwijs, op vaste tijden, groepsgewijs en op 
een vaste plaats (vaak in een klaslokaal); 
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• Scenario H. Leren op een vaste plaats, op een flexibele tijd, waarbij veel 
wordt samengewerkt (bijvoorbeeld projectonderwijs); 
• Scenario I. Leren op een flexibele werkplaats en op een flexibel tijdstip, 
met onderlinge samenwerking. Vaak met behulp van Internet en nieuwe 
technologieën. 
Het is duidelijk dat dit model een grote mate van organisatorische flexibiliteit 
vereist. Omdat het geen onderwijssituatie in enge zin betreft vinden we de 
vermelding wel passen binnen het E-process concept. 
 
Na deze terugblik op de evolutie in opleidingsvormen en modellen waarbij 
ICT-technologie gebruikt werd in leerprocessen allerhande kunnen we zeker 
besluiten dat deze een uitdaging en een ernstige opgave zullen betekenen 
voor alle vormen van leren en training in de toekomst. 
 
We verwijzen in deze context naar de 21st Century skills die richtinggevend 
zijn voor het ontwerpen van het onderwijs van de toekomst. Welke 
vaardigheden domineren in grootschalig onderzoek ? 

• samenwerking; 
• communicatie;  
• ICT geletterdheid,  
• sociale en/ of culturele vaardigheden ( incl.Burgerschap) .  

Daarnaast vermeld men nog: 
• creativiteit ,  
• kritisch denken, en 
• probleemoplossende vaardigheden  

Conclusie: het E- process staat voor een grote uitdaging! 
 
FIGUUR 20 http://www.21stcenturyskills.nl/onderzoek/ 
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7. Valkuilen en Nadelen 
 
Niet alle verhalen waarin technologie is verweren in onderwijs zijn 
succesverhalen. Meer en meer weten we dat succes te maken heeft met het 
samenspel tussen kenmerken van de lerende, de voorwaarden die de 
instelling kan creëren, de didactiek die wordt gehanteerd bij de ontwikkeling 
en uitvoering, en de gebruikte technologie.  
Het is onvermijdelijk dat de partners van E-process in de loop van het 
projectwerk hiermee zullen te maken krijgen. 
Jongerius (2010) noemt in dit verband volgende valkuilen. 
 
• E-learning als bezuinigingsmaatregel 
 
Ofschoon het goed is om maximum rendement uit het opleidingsbudget te 
halen, mag het inzetten van blended learning geen bezuinigingsmaatregel 
zijn. Instellingen en organisaties die te sterk focussen op de kosten verliezen 
snel de opbrengsten van goed opgeleid personeel uit het oog en dreigen te 
kiezen voor sub-optimale oplossingen met weinig rendement als resultaat. 
 
• E-learning als logistiek systeem 
 
Bij digitaal leren staat de computer niet centraal. Te vaak wordt e-learning 
gereduceerd tot het beschikbaar stellen van digitale en mooie content. Het 
draait echter niet om het middel, maar om het gewenste resultaat. Van 
daaruit zou terug geredeneerd moeten worden welke methodes het beste tot 
dat resultaat zullen leiden. 
 
• E-learning als ICT-project: te sterke focus op technologie 
 
Blended leren kan best niet geinitieerd worden door de ICT-believers van een 
opleiding; Competenties, werkvormen en leeractiviteiten zijn sturend, pas 
dan komt de technologie om de hoek kijken. 
Al te vaak worden de ICT-docenten aan zulke werkgroepen toegevoegd 
Laat de ICT mensen zeker hun rol in de planningsvergaderingen spelen, maar 
let erop toe dat de discussie vooral geleid wordt door de inhoud en 
didactiek,en pas dan de technologie. 
 
• De big-bang e-learning bom 
 
Zorg ervoor dat er nooit meer werk wordt gecreerd dan de opleiding en 
lectoren aankunnen. 
Aangezien de implementatie veel capaciteit en werk vereist, is het best 
kleinschalig met pilootprojecten te beginnen. 
 
• Het uitblijven van success 
 
Het kan verleidelijk zijn om een geweldig mooie blended-learning opleiding 
met heel veel toeters en bellen op te zetten die pas na lange tijd zijn 
investering terug verdient. Probeer niet alleen klein te beginnen, maar 
probeer ook zo snel mogelijk snelle winstpunten te behalen. Soms kan met 
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een paar kleine aanpassingen veel bereikt worden. 
 
• Geen begeleiding voorzien 
 
Een andere valkuil is de gedachte dat onderwijs en leertrajecten ontwerpen 
en begeleiden een opdracht is die door eenieder op individuele basis én op 
korte termijn zonder extra middelen zou kunnen gerealiseerd worden. Zulke 
trajecten uittekenen vraagt antwoorden te formuleren op een aantal 
inherente keuzes (Lowyck & Vandeput, 2006) . 
 
8. De effectiviteit van blended leren volgens Kennisnet 
 
Het Nederlandse Kennisnet organiseerde met hulp van de universiteit van 
Maastricht een grootschalig onderzoek op basis van internationale publicaties 
naar de effectiviteit van Blended learning. (Blended leren: hype of verrijking 
van het onderwijs? Ingrid A. E. Spanjers, Karen D. Könings, Jimmie Leppink 
& Jeroen J. G. van Merriënboer, 2014) 
 
Wat was de bedoeling van dit onderzoek? dr. Karen D. Könings: 
 
‘ Er wordt veel geschreven over blended leren maar om echt uitspraken te 
kunnen doen over de effecten van blended leren moet in een studie een 
vergelijking gemaakt worden tussen blended onderwijs en meer traditioneel 
contactonderwijs.  
Alleen op basis van dergelijke studies is het mogelijk om te kijken of blended 
leren inderdaad tot een verbetering in het onderwijs leidt. In ons onderzoek 
gaan we kijken naar het algemene beeld van de effecten van blended 
learning, op basis van wat er in eerdere vergelijkende studies is gevonden.’ 
 
In het onderzoek stonden 3 vragen centraal: 

1. Is blended leren effectiever dan meer traditioneel onderwijs?  
2. Effectiviteit van blended leren afhankelijk van omstandigheden?  
3. Wat zijn meest effectieve vormen van blended leren? 

  
8.1. Is blended leren effectiever dan meer traditioneel onderwijs? 
 
 In 24 studies werden resultaten gepresenteerd over de prestaties van 
studenten die blended onderwijs kregen of die meer traditioneel onderwijs 
kregen. De prestaties van de in totaal 4155 studenten in deze 24 studies 
waren beoordeeld door een ander dan de student zelf, meestal de docent of 
de onderzoeker.  
Deze prestaties beoordeeld door een ander geven een beeld van de 
effectiviteit van blended onderwijs vergeleken met meer traditioneel 
onderwijs. We noemen deze effectiviteitsmaat in het vervolg ‘objectieve 
effectiviteit’. 
 De resultaten van CMA lieten zien dat van de 24 effectgroottes voor 
objectieve effectiviteit er 9 significant positief waren, 1 significant negatief en 
14 niet significant. 
 De gemiddelde effectgrootte voor objectieve effectiviteit was 0.34 en voor 
subjectieve effectiviteit 0.27. Subjectieve effectiviteit geeft de mening van 
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de lerenden weer. 
Een effectgrootte van 0.2 is klein en van 0.5 middelgroot. Gemiddeld 
genomen vonden we dus een positief effect in de kleine tot middelgrote 
range voor de effectiviteit van het blended onderwijs vergeleken met meer 
traditioneel onderwijs.  
 
8.2. Effectiviteit van blended leren afhankelijk van omstandigheden? 
 
 We hebben onderzocht of de effectiviteit van blended leren samenhangt met 
een aantal kenmerken van de lerenden, het onderwijs, de studies en de 
onderwijsvormgeving . We konden de analyses naar relaties tussen deze 
kenmerken en de verschillen tussen studies in de effectgroottes alleen 
uitvoeren voor objectieve effectiviteit. 
 Gemiddeld genomen vonden studies een positiever effect van 
blended leren wanneer er quizzen (of zelf-testen, een reeks tussentijdse 
toetsen of iets soortgelijks) waren in de blended conditie, maar deze er niet 
waren in het meer traditionele onderwijs, dan wanneer zoiets in beide 
onderwijsvormen werd aangeboden. 
 Op basis van deze bevindingen is het niet mogelijk om met zekerheid te 
concluderen dat het invoeren van quizzen, zelftesten of een reeks 
tussentijdse testen tot het positieve effect heeft geleid. 
 
8.3 Wat zijn de meest effectieve vormen van blended leren? 
 
 Actievere verwerking kan ook worden gestimuleerd door samenwerking 
en/of communicatie met anderen. Samenwerking en/of communicatie met 
anderen speelde vooral in de studie van Yang (2012) een grote  rol.  
Het feit dat medestudenten of de docent konden reageren op gemaakte 
oefeningen, vragen, berichten of moeilijkheden, stimuleerde de studenten om 
meer te oefenen (in de online leeromgeving). 
 Tijdens het reageren op oefeningen, vragen, berichten of moeilijkheden van 
medestudenten en door het geven van feedback en steun aan 
medestudenten, waren de studenten ook actief bezig.  
Daarnaast waren ze actief bezig tijdens het verwerken van reacties die ze zelf 
kregen. De sociale interactiemogelijkheden in de studie kunnen dus op 
verschillende manieren ertoe hebben bijgedragen dat studenten meer en/of 
actiever bezig waren.  
Daarnaast was er online goede documentatie van wat de studenten deden. 
Dit is makkelijk bij het geven van feedback en bij het formuleren van de 
feedback gericht op individuele studenten. 
 Een andere factor die een rol speelt bij de effecten van blended leren is de 
mate waarin studenten aspecten van het onderwijs aan kunnen passen aan 
hun eigen individuele kenmerken en behoeften.  
Het kunnen studeren in eigen tempo en op een zelf gekozen tijdstip is 
bijvoorbeeld een mogelijkheid om het onderwijs aan te passen op 
eigen behoeften en voorkeuren. 
 
 Een bevinding in de studie van Kumrow (2007) die een suggestie geeft voor 
waarom de studenten zo tevreden waren, is de gevonden positieve relatie 
tussen het vragen om hulp (vorm van zelfregulatie) en de eindcijfers van de 
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studenten die blended onderwijs kregen.  
Deze relatie geeft aan dat de studenten die blended onderwijs kregen het 
vragen om hulp nodig hadden om succesvol te kunnen zijn in het maken van 
opdrachten. 
Deze benodigde hulp konden ze ook makkelijk krijgen, doordat de docent en 
de andere studenten erg vaak online waren. Het kan zijn dat de studenten 
tevreden waren, vanwege de laagdrempeligheid van het krijgen van 
deze benodigde hulp. 
 
8.4. Onderzoeksbesluiten van Kennisnet 
 
 De belangrijkste boodschap uit deze meta-analyses is dat we waarschijnlijk 
geen wonderen moeten verwachten van blended leren.  
De gevonden effecten waren dat blended onderwijs niet altijd beter was dan 
meer traditioneel onderwijs.  
Daarom zouden docenten, beleidmakers en ontwikkelaars van onderwijs en 
trainingen bij het ontwerpen van hun onderwijs kritisch moeten overwegen 
welke doelen ze met het onderwijs nastreven en welke elementen van 
blended onderwijs hier een positieve bijdrage aan zouden kunnen leveren.  
Leren vereist actieve en diepe verwerking van de leerstof door een student, 
waarbij hij/zij goede ondersteuning in de vorm van instructiemiddelen en 
leeractiviteiten nodig heeft.  
Het blended maken van onderwijs of trainingen zorgt er op zich niet voor dat 
onderwijs verbetert en dat de student goede instructiemiddelen en 
leeractiviteiten worden  geboden. Docenten en ontwikkelaars van onderwijs 
en trainingen hebben een belangrijke taak bij het ontwikkelen en bieden van 
deze goede instructiemiddelen en leeractiviteiten. 
 Het gebruik van multimedia, video’s, animaties, simulaties, 
geluidsfragmenten en andere webgebaseerde instructiemiddelen in blended 
leren kan een positief effect hebben op het leren. Maar dit hangt af van 
de kwaliteit van het materiaal (Mayer, 2005) en vele andere factoren, zoals de 
mate van vergankelijkheid in het materiaal (Leahy & Sweller, 2011), de 
complexiteit van het materiaal (Leahy & Sweller, 2011) en of er 
menselijke handelingen worden getoond (Van Gog et al., 2009). 
 Authenticiteit in de instructiematerialen enleeractiviteiten zijn zeer waardevol 
(Merrill, 2013; Van Merriënboer & Paas, 2003). 
 
 De analyses geven een indicatie dat het gebruik van quizzen (of tussentijdse 
testen of zelftesten) waarschijnlijk een positief effect heeft op de effectiviteit 
van en tevredenheid met blended onderwijs. 
 
 Daarnaast geven de meta-analyses ook zicht op een mogelijk risico bij het 
herinrichten van onderwijs tot blended onderwijs.  
We vonden gemiddeld genomen een negatief effect met betrekking tot de 
investeringsevaluaties. Studenten vinden dat ze meer moeten investeren in 
blended onderwijs en/of dat de investeringen die geleverd moeten worden bij 
dit type onderwijs niet passend zijn. 
 Het zou dus kunnen dat bij blended onderwijs het onderwijsprogramma ook 
zwaarder wordt. Het kan natuurlijk zijn dat dit een beoogd effect is met als 
doel dat studenten meer tijd besteden aan het leren. Het kan echter ook een 
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onbedoeld effect en dus een soort van valkuil zijn (zie ook Graham & 
Robinson, 2007; McGee & Reis, 2012). 
Deze meta-analyses laten zien dat het invoeren van blended onderwijs op 
zich mogelijk niet automatisch tot een verrijking en dus verbetering van de 
kwaliteit van onderwijs leidt, maar dat we wel hopen dat het de 
aanleiding kan zijn om de kwaliteit van de instructiemiddelen en de 
leeractiviteiten te verbeteren.  
Voor onderzoek naar de vergelijking van twee onderwijsvormen is een 
gelijktijdige verbetering en invoering van 
blended onderwijs een ongewenste factor, omdat het dan niet meer mogelijk 
is om te zien welke van de veranderingen tot de onderwijsverbetering heeft 
geleid.  
Echter, voor de praktijk is het zeer gewenst wanneer door de blended 
onderwijs een ongewenste factor, omdat het dan niet meer mogelijk is om te 
zien welke van de veranderingen tot de onderwijsverbetering heeft geleid.  
verbeteren.  
Laten we daarom de hype van de invoering van blended leren proberen te 
gebruiken als een kans op gelijktijdige heroverweging en herontwerp van de 
instructiemethoden en daarmee de gehoopte onderwijsverbetering te 
bereiken. 
 
Uit deze conclusie van Kennisnet kunnen wij alleen maar afleiden dat deze 
provider eigenlijk blended learning als een hype beschouwt zonder daarvoor 
echter bewijzen aan te voeren. De aanbevelingen bij de invoering van 
blended leren op p.43 zijn overigens uiterst summier en niet gekaderd in een 
leerpsychologische aanpak. 
 
Uiteraard kan men nooit de effectiviteit van traditioneel of blended leren met 
objectieve feiten staven bij dezelfde groep lerenden en dezelfde docent. 
Daardoor legt men echter de lat gewoon te hoog voor elk leerpsychologisch 
onderzoek. 
Nochtans is Kennisnet een belangrijke speller in Nederland op gebied van e-
learning in basis en voortgezet onderwijs. Het is duidelijk dat het 
onderwijslandschap in Vlaanderen de stap naar blended leren al meer heft 
gezet. 
Toch is ook in het Nederlands onderwijs e-learning en blended learning 
massaal doorgebroken. In de inleiding van hun eigen onderzoek gaf 
Kennisnet dit ook zelf toe: 
‘Blended leren is een trendy topic (o.a., Graham, 2006; Simons, 2004). 
Internet heeft een grote invloed op verschillende sectoren van de 
maatschappij. Het onderwijs blijft daar niet van uitgezonderd.  
SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) vond dat in het 
voorgezet onderwijs het gebruik van elektronische leeromgevingen is 
gestegen.  
In 2007/2008 en 2008/2009 gebruikte 44% van de leraren in het voortgezet 
onderwijs een elektronische leeromgeving. Dit aantal is in de jaren daarna 
steeds gestegen. In 2011/2012 gebruikte 72% van de leraren een 
elektronische leeromgeving (SLO, 2012).  
 
Dit zou een indicatie kunnen zijn dat blended leren meer wordt gebruikt in, in 
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ieder geval, het voortgezet onderwijs. Maar deze populariteit van 
blended leren en het toenemende gebruik ervan leiden tot de vraag of er 
eigenlijk wel bewijs voor deeffectiviteit, aantrekkelijkheid en efficiëntie van 
blended leren is? Leidt de invoering van blended leren tot een 
verrijking van het onderwijs, of is het een hype die beperkte meerwaarde 
heeft voor het onderwijs of waar we zelfs beter niet in kunnen investeren?’ 
In tegenstelling tot Kennisnet vinden wij  het helemaal geen probleem dat de 
invoering van blended learning heel vaak gekoppeld is aan andere 
onderwijskundige reflectie en innovatie. Integendeel zouden we eerder 
denken! 



	   E-‐Learning	  State	  Art	  

NMS/WA	   vs6	   43	  

III Gegevens uit het intervieuw-onderzoek 

 

IV Goede Praktijk 
 

1. Bridged 
 

Het kan niet worden ontkend dat de verspreiding van e-leren in Vlaanderen 
en de kwaliteit ervan veel heeft te danken aan het gebruik van goede e-
leerplatformen. Meer nog: deze leeromgevingen waren grotendeels in 
Vlaanderen ontworpen.  
Bij dat ontwerp werd vanaf het begin de didactische aanpak bepaald vanuit 
het constructivisme door Luc Vandeput. Hij was als docent in de 
lerarenopleiding al in de ’90 jaren geboeid door ICT in onderwijs. 
Zodoende was hij nauw betrokken bij het ontwerp van twee e-leeromgevingen 
die begin 2000 baanbrekend werk leverden bij de introductie van e-leren in 
het reguliere onderwijs in Vlaanderen. 
De eerste leeromgeving, Bridged, werd door een Vlaams consortium met o.a. 
Nieuwe Media School ontworpen in het kader van een Leonardo da Vinci 
pilootproject ‘RELATED’.  
Bridged richtte zij als doelgroep op leraren van het secundair en hoger 
onderwijs. Het platform brak vooral in het hoger onderwijs door en werd een 
vijftal jaren in een tiental hogescholen en universiteiten intens gebruikt. 
Honderden leerkrachten en duizenden studenten leerden zo de meerwaarde 
van e-learning voor het onderwijs kennen. 
Deze early adopters baanden de weg voor de doorbraak van de Amerikaanse  
leeromgeving Blackboard. Dit platform bood nl. nog meer mogelijkheden en 
faciliteiten en werd zowat de standaard in het hoger onderwijs. 
 

2. Explorian 
 

De tweede baanbreker, Explorian, was het resultaat van een IWT project van 
de uitgeverij Averbode, de IT provider Belgacom en Nieuwe Media School. 
In 1999. De doelgroep was dit keer gans anders: leerlingen van 10 tot 14 jaar 
werden in klasverband uitgedaagd tot creatieve bijdragen en oplossingen in 6 
verschillende leerdomeinen. 
Het hele concept staat zo haaks op de pessimistische visie op e-learning in 
de rationale van E-process dat we  toch nader op deze leeromgeving ingaan. 
De leeromgeving had een heel verzorgde grafische lay-out en speelde 
helemaal in op de fantasie van de kinderen. De kontekst was een 
buitenaardse beschaving. Er landt een ruimteschip op aarde. De bewoners 
van de verre planeet Explorian hebben problemen met hun planeet en zijn op 
zoek naar oplossingen. Ze komen die oplossingen op aarde zoeken, maar 
omdat ze allen met kinderen kunnen communiceren, zullen de kinderen de 
oplossingen moeten aanbrengen.  
Het openingsscherm illustreert dit duidelijk en verwijst ook naar een 
taalkeuze. Explorian werd immers zowel in het Nederlands als het Frans 
aangeboden.  
De website was voorzien voor drie verschillende manieren van raadpleging: 
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als leerling, als leerkracht of als ouder. Telkens kreeg men andere onderdelen 
te zien en kan men andere dingen doen.    

 
Explorian had een duidelijke en geëxpliciteerde didactische achtergornd. 
Binnen het uitgewerkte didactisch kader wordt het leren aan de hand van 
Explorian beschreven als       
• constructief leren, omdat de leerling zijn kennis opbouwt door op 

onderzoek te gaan, en in wisselwerking met de anderen en met de 
begeleidende leerkracht samenwerkend en coöperatief, waarbij de 
leerlingen hun eigen invalshoeken inbrengen en samen tot oplossingen 
komen 

vakoverschrijdend, met verscheiden activiteiten binnen elk van de zes 
modules procesmatig, waarbij kennisontwikkeling belangrijker is dan het 
encyclopedisch productmodel gebaseerd op authentieke leertaken  
projectmatig, waarbij leerlingen zelf stappen zetten om kennis te verwerven, 
hun methode te evalueren en de leerkracht een taak heeft als coach.  
De leerkracht krijgt een volledige handleiding, met een overzicht van 
Explorian, de doelstellingen en het functioneren. Hier kan hij/zij ook 
inschrijven, en raadplegen welke scholen van een bepaalde streek reeds zijn 
ingeschreven. 
De leerlingenactiviteiten vallen uiteen in zes deelgebieden. Bij elk van deze 
deelgebieden kan de leerkracht informatie bekomen over het didactisch 
kader, de lesvoorbereiding en het materiaal, naast een aantal tips. De 
leerlingen kunnen de werkjes en bevindingen van de andere leerlingen die in 
het project zitten, online raadplegen. Op die manier wordt een kennisbank 
opgebouwd.  
Ook de ouders kunnen meekijken. Ze kunnen een paswoord vragen 
waarmee ze de werkzaamheden van de klas kunnen volgen. Ze kunnen door 
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de leerkracht of de klas ook uitgenodigd worden om een meer actieve rol te 
spelen in het geheel.. 

 
 
Spijtig genoeg moest deze schitterende leeromgeving na enkele jaren 
opgegeven worden. De uitbatingskosten vooral voor redacteurs om de 
leerkrachten en leerlingen online te begeleiden met een helpdesk liepen te 
hoog op en de scholen waren niet bereid om te betalen voor internet-
toepassingen. Internet is toch gratis was toen nog de slogan! 
 

3. Smartschool: all in school-software 
 
De tijden veranderden echter: op dit ogenblik gebruiken praktisch alle basis 
en secundaire scholen in Vlaanderen al dan niet intens de leeromgeving 
Smartschool. 
Smartschool bestaat uit meer dan 20 verschillende modules. Ze kunnen 
eenvoudig in 4 groepen ingedeeld worden. Door de combinatie van deze 
onderdelen binnen één pakket verloopt de samenwerking in de school een 
stuk vlotter. Dat onderscheidt Smartschool van elk ander platform. 
Naast de eigenlijke leeromgeving is er bv een module communicatie, 
administratie en leerlingvolgsysteem. 
Een aantal modules vallen onder de noemer communicatie. Denk hierbij aan 
een veilig berichtensysteem, discussiefora, een prikbord voor 
nieuwsberichten; Deze modules zijn zeer eenvoudig in gebruik te nemen en 
vormen een aanvulling op uw bestaande communicatiekanalen. 
Een andere reeks van modules werd specifiek ontwikkeld om 
administratieve taken te verlichten. Het delen van bestanden verloopt veel 
vlotter via Intradesk dan via een eigen server of via e-mail. Deze 
administratieve modules zijn een aanvulling op bestaande 
administratiepakketten.  
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De meest populaire onderdelen zijn de Digitale schoolagenda, 
Reserveringen, Jaarplannen, Intradesk en Mijn documenten. 
 
De elektronische leeromgeving biedt leerkrachten  in het educatieve luik tal 
van mogelijkheden om via Smartschool hun leerproces te ondersteunen. 
Extra remediëringsoefeningen, digitale toetsen, filmfragmenten, individuele 
leerpaden behoren standaard tot de mogelijkheden. Door koppelingen met 
bronnen als eduMedia en YouTube krijgen leerkrachten zeer eenvoudig 
toegang tot kwaliteitsvol lesmateriaal. Opdrachten, oefeningen aanbieden, 
leerlingen laten samenwerken terwijl de leerkracht coacht, hen samen laten 
werken in een wiki. Het is allemaal mogelijk in deze electronische 
leeromgeving. 
Leerzorg en leefzorg. Het zijn werkwoorden in elke school. Om deze 
processen in goede banen te leiden biedt Smartschool een flexibel en robuust 
leerlingvolgsysteem (LVS) aan. Elke school kiest zelf hoe ze dit inricht.  
Elke school heeft immers haar eigen unieke leerlingengroep en schoolcultuur.  
Sommige leerlingen hebben nood aan extra zorg. Het proces dat een school 
hiervoor uittekent, verloopt via het ‘cyclisch proces van handelingsplanning’. 
Speciaal voor deze leerlingen is er software ontwikkeld: handelingsplannen. 
Door zo handig in te spelen op andere schooltaken dan leren alleen heeft 
Smartschool in basis en secundair onderwijs bijna een monopoliepositie in 
handen en zal die ook niet vlug prijsgeven.	  
Dit commerciële succes stelt het bedrijf ook in staat om steeds nieuwe 
modules te ontwerpen en aan te bieden. 
 
Voorbeelden hiervan zijn WinToets en Ephorus plagiaatcontrole. 
Met  het WinToets programma maak je  als leerkracht zelf oefeningen en 
toetsen. Je kan kiezen uit meer dan 20 vraagsoorten. Natuurlijk is WinToets 
volwaardig geïntegreerd in Smartschool. De resultaten kunnen zelfs in enkele 
klikken in je Skore-puntenboekje terecht komen. 
	  
Met Ephorus kunnen bestanden die leerlingen indienen via de Uploadzone 
automatisch op plagiaat gecontroleerd worden. Teksten die gekopieerd 
werden vanaf internet of eerder ingediende werken van medeleerlingen 
worden herkend en duidelijk gemarkeerd. Als leerkracht krijg je snel een 
beeld van de authenticiteit van een werkstuk. Hoe ga je als leerkracht om met 
dit fenomeen? De komst van nieuwe media als Wikipedia en Facebook heeft 
ook haar invloed op onderwijsprocessen. Ephorus plagiaatcontrole geeft de 
leerkracht een extra bril om kwalijke uitwassen te vinden en te sanctioneren. 
	  
4 Blackboard: standard leeromgeving in het hoger onderwijs 

Meer informatie 
Blackboard is een Amerikaanse elektronische leeromgeving voor 
studenten van secundair onderwijs, hogescholen en universiteiten. 

Op Blackboard kan huiswerk worden ingeleverd, in de Digital Dropbox 
kunnen powerpointpresentaties en huiswerkopgaven van colleges worden 
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gedownload en een aantal openboek-tentamens worden gemaakt.  

Het is makkelijk om studenten in te delen in groepen. Op een discussiegroep 
kunnen studenten over onderwerpen discussiëren. Ook chat is mogelijk. 
Verder kan streaming video makkelijk worden toegevoegd via zogenaamde 
mashup-modules. 

Het concept van dit elektronisch leeromgeving werd in 1997 ontworpen door 
het Amerikaanse bedrijf Blackboard. De ontwerpers willen dat de educatieve 
innovaties de gebruikers overal ter wereld met elkaar kunnen linken.  

Blackboard is uitgegroeid tot een marktleider in bedrijfssoftware, applicaties 
en service voor het elektronisch onderwijs (E-education), voornamelijk in de 
Angelsaksische landen.  In Vlaanderen wordt het in de meeste hogescholen 
en universiteiten gebruikt. Gezien een aantal instellingen niet aangepast zijn 
aan de onderwijsorganisatie en -structuur van Nederland stappen meer en 
meer scholen over op alternatieven, niet in het minst ook vanwege de 
kostprijs. 

Blackboard wordt beconcurreerd door open-source programma's zoals 
Dokeos, Moodle en Sakai. Een aantal instellingen zoals de Vrije Universiteit 
Brussel en de Erasmushogeschool Brussel stapten in 2005 over van 
Blackboard naar Dokeos [2].  
Het internationale succes en dito verspreiding is ongetwijfeld een sterke troef 
voor Blackboard. Allicht wordt het ook in alle partnerlanden van E-process 
gebruikt. 
 
5. Moodle: open source e-platform 
Moodle is, in tegenstelling met de vorige leeromgevingen die mat  licenties 
werken, opensourcesoftware voor elektronische leeromgevingen.  

Het wordt gebruikt door miljoenen gebruikers in ongeveer 65.000 scholen in 
216 landen. Moodle is beschikbaar in verschillende talen, waaronder het 
Nederlands en alle talen van de E-process partners. 

In Vlaanderen wordt Moodle veel gebruikt in centra voor 
volwassenenvorming uit het formele onderwijs, maar ook door heel wat 
instellingen en organisaties uit de non formele sector. 

Moodle is een internettoepassing. Het moet geïnstalleerd worden op een 
webserver. Daarna kan het beheerd en bekeken worden met een 
webbrowser. Moodle is vrije software die beschikbaar wordt gesteld onder 
een GPL-licentie. 

Er zijn drie soorten gebruikers in Moodle 

• Beheerder: De beheerder onderhoudt Moodle voor een school. Hij heeft 
alle rechten. Hij maakt vakken aan voor leerkrachten en beheert de 
algemene instellingen. 

• Leerkracht: De leerkracht beheert een of meerdere vakken. Hij vult het met 
informatie voor de leerlingen en beslist welke leerlingen toegang 
hebben tot zijn vak. 

• Leerling: Een leerling die toegang heeft tot een vak, kan de informatie 
bekijken en meedoen aan verschillende soorten activiteiten die de 



	   E-‐Learning	  State	  Art	  

NMS/WA	   vs6	   48	  

leerkracht voor hem ter beschikking heeft gesteld. 
•  
Moodle bevat verschillende activiteitenmodules. 

• Forum: In een forum kunnen leerlingen en leerkrachten discussiëren over 
een bepaald onderwerp. Er bestaat ook een mail functie 

• Opdracht: De leerkracht kan een opdracht formuleren voor de leerlingen. 
De leerlingen kunnen de oplossing uploaden of ze kunnen rechtstreeks 
op de elektronische leeromgeving een stukje tekst schrijven. De 
leerkracht kan de bestanden bekijken en beoordelen. 

• Keuze: De leerkracht kan een vraag stellen en de leerlingen kunnen uit een 
lijst een antwoord kiezen. Een keuze wordt meestal gebruikt om een 
mening te peilen. 

• Test: De leerkracht kan verschillende vragen stellen. Een test kan 
meerkeuzevragen, waar/onwaar-vragen, kort-antwoordvragen en 
koppelvragen bevatten. Deze activiteitenmodule kan automatisch 
verbeteren en cijfers toekennen. 

• Chat: In een chat kunnen leerlingen en leerkrachten rechtstreeks 
discussiëren. 

• Wiki: Met een wiki kunnen leerlingen samen aan één document werken. 
Iedereen kan de tekst wijzigen of uitbreiden. 

• Bron: In Moodle kunnen bronnen toegevoegd worden door bestanden te 
uploaden naar de map "bestanden" en er naar verwijzen, door links 
naar internetbronnen maken en door direct tekstpagina's of 
webpagina's in te typen 

 
De zetel van Moodle bevindt zich in Australië en ondanks zijn gratis karakter 
worden er zeer regelmatig nieuwe versies gelanceerd. Er is ook in vele talen 
ondersteuning vanuit een zeer grote community van gebruikers. Zij zorgen 
ervoor dat problemen allerhande snel opgelost worden. Opleidings initiatieven 
komen ook uit deze hoek. Zo lie per bv in januari en februari een uitstekende 
introductie via MOOCs. Geen enkele concurrent beschikt over zulke 
wereldwijde electronische samenwerking. Een Joker voor Moodle! 

 
6. Summerschool: higher education goes blended 

De Summerschool@UCLL is een meerdaagse training voor docenten en 
coaches van de Associatie KUleuven. Daartoe behoren vele hogescholen en 
universiteiten in Vlaanderen.  

De thematiek van deze summerschool is blended learning en de wijze hoe 

hierbij lectoren en ontwerpteams kunnen ondersteund worden. De methodiek 
van de summerschool wordt gekenmerkt door  de ‘teach as you preach’ 
gedachte.De voor de hand liggende vraag is waarom we een summercourse 
rond ondersteuning van blended learning inrichten. 
 
We stellen vast dat lectoren maar al te graag een aantal basisinzichten willen 
leren kennen om blended learning in hun onderwijs te gaan inzetten. In  
sommige gevallen is er een behoorlijke kloof tussen datgene wat een lector 
beoogt en zou willen, en datgene waartoe hij in staat is.  



	   E-‐Learning	  State	  Art	  

NMS/WA	   vs6	   49	  

Lectoren zijn immers goed in lesgeven; onderwijs maken doet beroep 
op andere competenties, die in het gewone niet blended onderwijs niet zo 
belangrijk zijn. 
 
 6 .1 Doelstelling 
 
1 Verkennen hoe je door de juiste combinatie van vakinhoud, didactiek en 
digitale tools een kwalitatieve leeromgeving kan vormgeven en kwalitatief 
hoogstaand leermateriaal en blended leertrajecten kan maken. 
 
2 De summerschool beoogt een inhoudelijke verdieping bij het uitwerken en 
begeleiden van verandertrajecten in het domein van blended learning voor 
lectoren of ontwerpteams. 
 
3 Jou als ondersteuner blended learning versterken in je professionele groei 
om lectoren en ontwerpteams te adviseren en te coachen bij hun opdracht 
om les- leer- en toetsmaterialen te ontwikkelen. 
 
4 De deelnemers van deze summerschool kunnen na afloop collega’s 
blended learning inhoudelijk- didactisch en onderwijstechnologisch 
ondersteunen.  
Hierbij richten ze zich op de opdracht om een grondige analyse en een 
gestructureerd en beargumenteerd ontwerp te maken 
(= blauwdruk) voor een leerlijn, die past binnen blended en/ of 
multicampus onderwijs en aansluit bij de actuele ontwikkelingen in 
vakinhoud, didactiek en technologie. 
 
 6 .2 Programma en werkwijze 
 
De summerschool best rijkt 3 domeinen: 
Digitale didactiek, proces en project management , en tenslotte coaching en 
advisering. 
De cursus is verdeeld in 8+ 1 thema’s in workshopformule 
Centraal in deze summercourse is in elke module/ workshop de integratie van 
• Nieuwe inzichten 
• Checklists 
• Evidence based onderzoek 
• Casussen en praktijkvoorbeelden 
 
In de cursustekst zijn heel wat verwerkingsmogelijkheden via zelfstudie, 
individuele reflectie en groepsreflectie en oefeningen die ook in de eigen 
praktijk bruikbaar zijn, ingebouwd. 
Op deze wijze tracht deze summerschool de brug te slaan tussen 
onderwijskunde en didactiek, technologie en organisatie. 
De organisatoren zijn zich er goed van bewust dat dit een opgave is waarop 
vele factoren een rol kunnen spelen. Technologie is er daarvan slechts één. 
 
Dit wordt ook verduidelijkt door onderstaande grafische voorstelling van 
Vanderschoot van essentiële onderdelen van blended learning. 
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De Summerschool brengt een rijke keus aan modellen, informatie en 
werkwijzen waardoor de deelnemers zonder enige twijfel met meer kennis 
van zaken en enthousiasme na de vakantie aan de slag kunnen gaan. 
 

7. Voorbeelden uit de volwassenenvorming 
 
Wij willen onze voorbeelden van goede praktijk afsluiten met een aantal 
casussen uit de volwassenenvorming. 
Zij werden ons aangereikt door mevr. Manuella Borghs, docent in HIK CVO, 
het grootste centrum voor formele volwassenenvorming in Vlaanderen. 
Zij werkt er meer bepaald in de opleiding van volwassenen die geen 
onderwijskundig diploma hebben, maar toch al in het onderwijs of andere 
vorming werken de zgn. LIO’s= Leraren in opleiding. 
In die opleiding wordt de leeromgeving TOLEDO gebruikt, een aangepaste 
versie van Blackboard. De studenten leren ook om een internet leeromgeving 
met hun eigen leerlingen/lerenden te gebruiken. 
Hiervan volgen nu enkele geslaagde voorbeelden uit de opdracht media 
geletterdheid. Achteraan vindt u de eigenlijke opdracht voor de studenten, ook 
een voorbeeld van goede praktijk! 
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7.1 Casus : Els Spelmans, gebruik van een Facebook groep 

 
eLearning taak mediageletterdheid 
Naam: Els Spelmans 
2.0 medium Facebook oefening om leerstof te gaan verwerken. 

Doel: activiteiten uitvoeren om begrijpen, integreren en 
toepassen te bevorderen om grondiger en meer 
gedetailleerde kennis te verwerven. 

Randvoorwaarden 
(Betalend?, paswoord 
vereist?, geblokkeerd op 
school?, technische 
ondersteuning nodig? 
Duur?...) 

Geheime facebookgroep met een tijdelijk karakter. 
Niet betalend, geen technische ondersteuning nodig. 
Facebook omdat het dicht aansluit bij de 
interessesfeer en leefwereld van jongeren 
(motiverend). 
De facebookgroep bestaat uit 12 lln en mezelf. 
 

Leeftijd deelnemers 17, 18, 19 of 20 jaar 
Aantal deelnemers (max) 13 met mezelf inbegrepen 
Vak  Omgangskunde 
Doelpubliek (richting, 
graad) 

3de graad verzorging, 6de jaar 

Leerplandoel 4.2 De organisatie van de kinderopvang en 
ouderenzorg toelichten: de lln. moeten informatie leren 
opzoeken en wegwijs worden in het werkveld. 

Lesonderwerp Naar de kinderopvang, soorten kinderopvang: “de 
kinderopvangzoeker”. 

Gebruik medium 
(didactische functie van de 
opdracht, waarom, hoe, in 
welke fase van het 
leerproces) 

Sociaal netwerk: Facebook: sluit dicht aan bij hun 
leefwereld (motivatiefase), de lln vinden dit een zeer 
leuk medium en vinden het tof om eens via deze weg 
een opdracht te krijgen. Aan de hand van een recent 
krantenartikel gaan we de gedoceerde informatie 
illustreren met actuele info (verwervingsfase). 
De bedoeling is dat de lln actief en kritisch leren 
reflecteren op een nieuw initiatief/proefproject in het 
werkveld: de kinderopvangzoeker, om de 
aangebrachte theorie te begrijpen, te integreren en toe 
te passen (verwerkingsfase). 

Opdracht ( beschrijving 
voor de deelnemers) 
(kopieer / voeg toe in 
bijlage / verwijs naar site) 

Dag 6.2A 
Zoals afgesproken in de klas, stuur ik jullie een taak 
door voor Omgangskunde. De taak bestaat erin, 3 
krantenartikels i.v.m. de kinderopvangzoeker die 
gedeeld werden op de geheime facebookgroep van 
klas 6.2a te lezen en hierover 5 vragen te 
beantwoorden. . Post je antwoord voor zondagavond 2 
maart 2014, 20u00. 
De vraagjes: 

1. Wat is de bedoeling van de 
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kinderopvangzoeker? 
2. Is deze kinderopvangzoeker al in gebruik in 

heel Vlaanderen? Leg uit! 
3. Welk zijn de voordelen? 
4. Welk zijn de nadelen? 
5. Wat vind jij zelf van dit nieuwe initiatief? 

Zie screenshots in bijlage of dropbox 
Duur opdracht (aantal 
lessen, tijdsduur per 
activiteit) 

De lln krijgen 3 dagen tijd om een antwoord op deze 
opdracht te formuleren. 

Beoordelingsfiche voor je 
deelnemers ( beschrijving 
voor de deelnemers) 
(kopieer / voeg toe in 
bijlage / verwijs naar site) 

Kunnen ze voor- en nadelen uit het artikel halen? 
Kunnen ze zelf een kritische mening vormen over een 
thema dat in de actualiteit verschijnt? 
 

Reflectie over de taak:  
• voorbereiding 
• vorm geven 

opdracht 
• uitvoering door de 

deelnemers 
• resultaten 

deelnemers 
• beoordeling 

resultaten  

Voorbereiding: 
De lln gevraagd wie er gebruik maakt van facebook: 
alle lln. 
Gevraagd of ze het gegeven “geheime groep” kennen 
en wie dit eventueel wil aanmaken: 2 lln namen dit op 
zich. 
Proefopdrachtje gegeven: stuur een link door over een 
thema dat jou interesseert. Hierop kwam zeer snel 
reactie. 10 van de 12 lln. reageerden diezelfde dag 
nog. 
In de klas hebben we even kort bekeken wat de lln. 
van deze opdracht vonden, en of ze het zagen zitten 
opnieuw langs deze weg een opdracht te maken. Ze 
vonden de opdracht leuk en wilden zeker opnieuw via 
facebook een nieuwe opdracht maken. 
Vormgeven: 
Het was eerst wat zoeken op welke manier ik de 
opdracht zou formuleren. Heb dan gezocht in het 
leerplan hoe ik de opdracht kon kaderen. In de les 
hebben we gesproken over een nieuw instrument van 
Kind & Gezin, nl. de kinderopvangzoeker. Ouders die 
opvang zoeken kunnen zich aanmelden en registreren 
om sneller en adequater opvang te zoeken voor hun 
kind. Toevallig verscheen er een artikel in het Belang 
van Limburg, waarbij door Minister Vandeurzen, een 
proefproject rond de kinderopvangzoeker (dat 
gedurende 1 jaar liep), kwam evalueren. 
Resultaten:  
Proefopdracht: het medium Facebook sluit aan bij de 
interessewereld van de lln. Bij de echte facebook 
opdracht kwamen de resultaten natuurlijk niet zo snel 
binnen, omdat de lln ook de tijd moesten krijgen de 
artikels te lezen en de vragen te beantwoorden. 11 
van de 12 lln stuurden hun antwoorden door. Bij 2 lln 
heb ik enkele keren moeten aandringen hun opdracht 
binnen te sturen. 
Resultaat eigenlijke opdracht: 
10 lln slaagden voor deze opdracht. 1 ll slaagde niet. 
Beoordeling resultaten: 
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- Antwoorden op de 5 vragen en de 
zelfevaluatie: het gemiddelde van beide scores 
is het eindresultaat 

- Aantal lln dat 1/3 behaalde: 1 
- Aantal lln dat 2/3 behaalde: 7 
- Aantal lln dat 3/3 behaalde: 3 

Analyse resultaat gebruik 
2.0 medium: meerwaarde? 
Op welke manier? 

Ik had facebook kunnen gebruiken als discussieforum 
op fb. De lln moesten de antwoorden van hun 
opdracht via facebookberichten naar mij sturen. 
Omdat ik merk dat ze het moeilijk vinden een 
standpunt in te nemen over een actueel thema, 
voorzag ik dat de vlotsten van de klas hun mening 
zouden poneren en de rest van de klas hier beamend 
op zou reageren. Daarom heb ik toch maar gevraagd 
hun persoonlijke mening apart te posten, zodanig dat 
zij in hun denken niet zouden beïnvloed worden door 
de medelln. 

Korte reflectie voor 
collega’s (Waar moet men 
op letten? Wat zijn 
valkuilen. Wat anders 
uitwerken ter verbetering? 
Wat liep er perfect?) 

Het werken met Smartschool vind ik persoonlijk 
interessanter. Maar voor de lln was het wel een leuke 
ervaring. Zij willen in de toekomst zeker nog 
opdrachten maken via facebook. Het werken met 
facebook bood in mijn ogen niet echt een 
meerwaarde. Misschien had ik de opdracht meer in 
functie van de facebookmogelijkheden moeten 
formuleren. Meer een soort van discussie op touw 
zetten. Ik heb dat bewust niet gedaan omdat ik vooraf 
weet hoe het zou lopen. De meest enthousiaste lln 
zouden hun stelling poneren. De rest zou er eerder bij 
aansluiten. Zo gaat het ook in de klas. Vandaar dat ik 
er toch voor koos ieder de opdracht individueel te 
laten maken. 
 
Van enkele lln bereikte hun antwoord mijn 
berichtenbox niet. Zij kregen bericht dat dit niet lukte 
en dat hun bericht werd teruggestuurd. Zij hebben dan 
op mijn voorstel hun antwoorden toch maar gepost op 
het facebookprofiel van 6.2A. 

  

7.2  Casus Jan Van de Wijngaert: peer evaluatie fotocursus 

 
eLearning taak mediageletterdheid 
Naam: Jan Van de Wyngaert 
2.0 medium Facebook is ideaal als medium, het is door 

iedereen gekend, en wordt door het merendeel 
van de cursisten reeds gebruikt als sociaal 
medium. In de schoolcontext kan het gebruikt 
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worden om taken door te geven, afspraken te 
maken, afstandsleren te bevorderen door extra 
filmpjes en websites te tonen, en in dit geval: 
peerevaluatie. 

Randvoorwaarden 
(Betalend?, paswoord 
vereist?, geblokkeerd op 
school?, technische 
ondersteuning nodig? 
Duur?...) 

Elke cursist dient over een Facebookaccount te 
beschikken, mét paswoord. de cursisten die niet 
over een account beschikten hebben er één 
aangemaakt. Cursisten kunnen kiezen voor een 
‘nickname’ om hun privacy nog meer te 
beschermen. De klasgroep is verder een 
privégroep, fotomateriaal blijft ook in de klasgroep. 
Het medium is gratis, en zeer goed gekend door 
iedereen. 
Het risico van gebruik in de klas is de 
internetverbinding in de school, deze moet 
werken, de leerkracht voorziet per les best een 
plan b. 

Leeftijd deelnemers Volwassenen 
Aantal deelnemers (max) 20 
Vak  Digitale fotografie 4, strobisme 
Doelpubliek (richting, 
graad) 

TSO 3e graad 

Leerplandoel De cursisten kunnen de flitser correct gebruiken. 
Lesonderwerp Werken met verschillende flitsers, lesdoel: bewust 

de flitsers hanteren en gebruik maken van 
accessoires, paraplu, softbox, kleurenfilters. 

Gebruik medium 
(didactische functie van 
de opdracht, waarom, 
hoe, in welke fase van 
het leerproces) 

Gebruik van het medium als peerlearning en 
peerevaluatie, elke cursist post een foto in de 
Facebookgroep en voegt een beschrijving van de 
werkwijze toe. De elementen die aan bod moeten 
komen zijn in een instructie meegdeeld. De 
leerkracht geeft in de opdracht de elementen aan 
die besproken moeten worden.  
De opdracht wordt gebruikt in een leer- of in een 
evaluatiefase. De cursisten hebben al 
verschillende oefeningen achter de rug over het 
gebruik van de verschillende flitsers. Evaluaties 
over de te bespreken technieken zijn al 
verschillende keren aan bod geweest, de 
cursisten kennen de aandachtspunten, door deze 
te gebruiken in vorige, klassikale, besprekingen. 

Opdracht ( beschrijving 
voor de deelnemers) 
(kopieer / voeg toe in 
bijlage / verwijs naar site) 

FORUMTAAK STROBISME FACEBOOK 
Je post in de klasgroep Strobisme op 
Facebook je beste portret dat je tot hier toe 
gemaakt hebt in de lessen strobisme. 
In het bijpassende commentaarvak leg je 
kort uit hoe je de lichtopstelling gebruikt 
hebt. 
Wat is belangrijk? 
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Zoals we bij de laatste bespreking gezien 
hebben, gaat het vooral over de beheersing 
van de ‘kwaliteit’ van het licht, kortom, 
gebruik je hard of zacht/ diffuus licht, heb 
je daarvoor accessoires gebruikt zoals 
paraplu’s, softboxen, kleurenfilters, … of 
gebruik je de flits zonder accessoires. 
Wat zijn de instellingen van de camera en 
waarom gebruik je deze instellingen? Vertel 
iets over de kadrage, is ze goed zo of zou je 
de kadrage volgende keer anders doen?  
We werken de taak af in duo’s, je 
beoordeelt mekaars foto, dat is het 
hoofddoel van deze taak. In een tweede 
gedeelte, daar ben je helemaal vrij in, geef 
je feedback op meerdere foto’s. De 
klasgroep fungeert zo als fotografenforum: 
hoe meer nuttige input om mekaars werk te 
verbeteren, hoe beter !!. 
Wim Engelen en Leen Hendricks 
Jill de Knodder en Veronique de Doncker 
Hilde Verachtert en Kim Boogaerts 
Ria Wouters en Nancy Adriaenssens 
Valerie Vandeneynde en Greetje Hannes 
Leen Boonen en Vanessa Schauwers 
Joke Jacobs en Jelle Boermans 
Bert Blommaert en Kevin Onincx 
Eric Gielen en Carolien Van Oeckel 
Kelly Van Reusel en Sandra Heurckmans 
Succes !!!   
 

Duur opdracht (aantal 
lessen, tijdsduur per 
activiteit) 

De cursisten hebben twee weken om hun foto te 
posten en feedback te geven op de foto van zijn of 
haar partner. 
De resultaten van de peerevaluatie worden 
verwerkt in de les op 13 mei. 

Beoordelingsfiche voor je 
deelnemers ( 
beschrijving voor de 
deelnemers) (kopieer / 
voeg toe in bijlage / 
verwijs naar site) 

BEOORDELINGSFICHE FORUMTAAK 
FACEBOOK 
Einddatum feedback foto’s in 
Facebookgroep 10 juni 2014  
Naam: 
Datum: 
Module: 
 Beoordeel de beschrijving van je eigen 
foto, schrap wat niet past: 

1) De instellingenn van de camera heb ik 
zeer goed/ goed/ voldoende/ 
onvoldoende beschreven. 
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2) Het gebruik van het flitslicht heb ik 
zeer goed/ goed/ voldoende/ 
onvoldoende beschreven. 
3) De kadrage van de foto heb ik zeer 
goed/ goed/ voldoende/ onvoldoende 
beschreven. 

Feedback foto partner, schrap wat niet 
past: 

1) Ik heb de instellingen van de camera 
zeer goed/ goed/ voldoende/ 
onvoldoende besproken. 

2) Ik heb het gebruik van het licht zeer 
goed/ goed/ voldoende/ onvoldoende 
besproken. 

3) Ik heb de kadrage van de foto zeer 
goed/ goed/ voldoende/ onvoldoende 
besproken. 

 
Bespreek in een korte tekst hoe je de 
oefening ervaren hebt, is deze manier van 
foto’s bespreken, feedback geven en krijgen 
op/ van een collega cursist,  leerrijk voor je 
als fotograaf? 

Reflectie over de taak:  
• voorbereiding 
• vorm geven 

opdracht 
• uitvoering door de 

deelnemers 
• resultaten 

deelnemers 
• beoordeling 

resultaten  

Ik had de vormgeving van de taak al langer in mijn 
hoofd, de opdracht media geletterdheid gaf me de 
kans om de taak uit te werken. De voorbereiding 
ging vlot, ik hield er rekening mee dat de cursisten 
weinig tijd hebben buiten het schoolgebeuren, 
daarom duidde ik vaste partners aan. De respons 
was goed, in de groep van twintig cursisten 
hebben een tweetal niet gereageerd, spijtig, ik 
polstte naar de reden en tijdsgebrek was de 
boosdoener… Het resultaat was prachtig, het 
niveau hoog, de omschrijving van de foto’s was 
volgens de gevraagde criteria, sommigen duidden 
spontaan nog andere kenmerken aan. Ik heb het 
beoordelingsformulier herwerkt na het geven van 
de les, dit was slecht opgesteld, ik herwekte het 
formulier met een andere onderverdeling. In 
plaats van punten te gebruiken laat ik de 
deelnemers zichzelf beoordelen via zeer goed/ 
goed/ voldoende of onvoldoende. Na het invullen 
van de quotering schrijven ze nog een klein 
reflectieverslag. Dit is veel leerzamer dan gewoon 
een puntensysteem. Reflecteren over een proces 
blijft langer hangen. De les waarin ik deze taak 
heb geïmplementeerd verliep goed, ik had in de 
facebookgroep de bedoeling van de les uitgelegd. 
Het was de bedoeling verder te werken op de 
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resultaten van de forumtaak. De cursisten zaten 
afwisselend in groepjes van twee waarin ze de 
taak konden vervolledigen. Het doel van de les, 
beter fotograferen en goed gebruik van flitslicht, 
werd zo verder uitgediept.  
 

Analyse resultaat gebruik 
2.0 medium: 
meerwaarde? Op welke 
manier? 

2.0 media heeft een absolute meerwaarde. Het 
gebruik van Facebook als medium heeft een extra 
voordeel: iedereen zit erop. Het is gratis, het 
behoeft weinig introductie, iedereen is vertrouwd 
met de werking. Als extra voordeel is dat de 
meeste cursisten de toepassing mobiel gebruiken, 
hoeveel maal een cursist doorheen de dag het 
medium gebruikt, is niet te tellen, de momenten 
dat de cursist buiten de school met de leerstof 
bezig kan zijn, zijn dus maximaal. De school en de 
leerstof digitale fotografie is zo het dagelijkse 
leven van de cursist binnengeslopen. De 
meerwaarde in mijn les was duidelijk, de cursisten 
hebben dankzij de taak voorbereidend werk 
verricht om feedback te geven, de feedback en 
bijkomend onderzoek in de les mondt uiteindelijk 
uit in een nieuwe foto waarin het geleerde 
toegepast wordt. Het leerendement was goed, 
maar zou nog beter kunnen zijn, het 
onderzoekswerk op internet en de samenwerking 
in groepen zou ook on line kunnen. Op die manier 
kan de les louter een uitvoering worden van de 
aktiviteit op 2.0 media. De cursist zou alle 
feedback en onderzoek buiten de les gedaan 
hebben, nu wordt lestijd gebruikt om extra te 
evalueren. Een volgende keer gebruik ik het 
medium om zowel te evalueren, overleggen en 
een stappenplan te laten opstellen, het 
voorbereidende werk gebeurt op Facebook met 
maximaal cursisten overleg, de uitvoering van de 
nieuwe foto kan tijdens de les, met de leerkracht 
als coach. In mijn les was nog te veel 
leerkrachtaktiviteit, de opbrengst van het medium 
was daarom nog niet optimaal. 

Korte reflectie voor 
collega’s (Waar moet 
men op letten? Wat zijn 
valkuilen. Wat anders 
uitwerken ter 
verbetering? Wat liep er 
perfect?) 

In mijn klasgroep had iedereen al een account op 
Facebook, in andere groepen merk ik soms een 
terughoudendheid, dit gaat meestal om de 
privéinstellingen van het medium. Het vraagt een 
introductie om alle manieren uit te leggen om de 
privégegevens af te schermen. Ik heb tot hier toe 
nog niemand geweten die uiteindelijk geen 
account neemt. Het is belangrijk, de account 
vebindt de cursisten, de cursist die niet meedoet 
zet zich buiten de groep, risico. Wat de oefening 
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betreft: de instructies moeten eenduidig zijn, de 
‘klasgroep’ moet niet volstromen met vragen hoe 
de taak nu eigenlijk ineen zit… In het geval het 
gebeurt, de klasgroep op Facebook fungeert 
natuurlijk ook prima als vragenforum…. In elk 
geval: als het medium gebruik wordt als reflectie, 
moeten de criteria ook duidelijk zijn, het is een 
gevoelig thema om mekaar te beoordelen, de 
thema’s waarover het gaat en waar feedback 
verwacht word, moeten glashelder zijn. Ik heb ook 
de instructie gegeven om kort te reageren, geen 
ellenlange passages, de boodschap dat het kort 
en bondig mag zijn, maakt de oefeing 
aantrekkelijk, iedereen ziet ertegenop om veel te 
schrijven. Ik geef ook een tweetal weken om de 
taak uit te werken, dat kan korter, ik hou er nogal 
van om een taak af te werken als ze nog ‘warm’ 
is: fotograferen, plaatsen van foto, beschrijven en 
feedback geven in een korte tijdspanne. Iedereen 
zit dan nog ‘in’ de oefening. Ik hou echter rekening 
met de ‘beginsituatie’, de cursisten zijn erg druk 
bezet, ik pas me aan en gebruik een ‘realistische’ 
periode, anders is de respons op de taak te klein 
of is het resultaat onvoldoende… 
Ik vond het een prachtige taak, ik ga me er nog 
veel van ‘bedienen’ als leerkracht. In het 
beroepssecundair heb ik de klasgroepen ook 
geïntroduceerd, voorlopig om cursusmateriaal en 
filmpjes over praktijkvoorbeelden te posten. 
Volgend jaar wil de leerlinegen foto’s laten, maken 
van praktijkoefeningen en alle tussenstappen met 
bijhorende commentaar. Een mini portfolio bij elke 
opdracht. Elke leerling heeft permanent een gsm 
met fototoestel bij, ook een medium dat soms 
lastig is in de klas ….. maar maximaal in te zetten 
in het leerproces. In plaats van af te pakken om te 
vermijden dat ze sms’en of spelletjes spelen, zet 
ik het in in het leerproces. 

  

7.3 Taak Mediageletterheid door begeleider M. Borghs 

 
Mediageletterdheid 
Vakdidactische taak/ test met 2.0 media 
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Doel: Je kan 

• vanuit je leerplan juiste operationele doelen formuleren en er een gepaste 
taak of toets voor opstellen. 

• ICT functioneel en gefocust inzetten om een KLO te creëren. 
• aangepaste tools gebruiken in functie van de realisatie van je doelpubliek. 
• leerinhouden structureren en/of vertalen in opdrachten. 
• proces en product evalueren met het oog op bijsturing of remediëring. 
• een innovatieve leeromgeving creëren. 
• aansluiten bij de referentiewereld van je doelpubliek om kennistransfer te 

stimuleren. 

 
Opdracht: 
Je werkt een les uit waarin je als sociaal genetwerkte leraar aan de slag bent. 
Als onderdeel van één van jouw lessen maak je een taak of een toets aan de 
hand van 2.0 media. Als onderdeel van het leerproces van je doelgroep 
ontwerp je ofwel een taak die de verwerving of verwerking stimuleert, ofwel 
een toets die formatief of summatief is en die je feedback verleent waardoor 
je de lln kan bijsturen of verdiepende en verbredende kennis kan aanbieden. 
Je doelpubliek zal zelf actief 2.0 media gebruiken als onderdeel van de 
opdracht. Je kiest zelf de timing van deze les en houdt je LIO-stagebegeleider 
op de hoogte van elke tussenstap via Toledo. Je gebruikt het aangeboden 
sjabloon (zie Toledo>Cursusdocumenten>Sjablonen) voor je rapportering van 
elk onderdeel. Je taak wordt nadien opgenomen als onderdeel van een 
databank rond didactische cloud-toepassingen.  
 
Concreet 

• Je zoekt voor één van je leerdoelen een verwerving, een verwerking of een 
toetsvorm waarbij je een cloud-toepassing gebruikt. Je verantwoordt duidelijk 
wat het doel is en vermeldt de meerwaarde van dit medium voor je krachtige 
leeromgeving. 

• Je schetst de randvoorwaarden die belangrijk zijn om deze opdracht uit te 
voeren (welk medium, waarom, hoeveel lln, welke timing, welke faciliteiten, … 
). 

• Je beschrijft kort  de opdracht zoals je die aan je doelpubliek geeft, met een 
verantwoording. (taak, timing, evaluatie, voorbeeld, stappenplan, handleiding, 
…). 

• Je maakt een beoordelingsblad om elk leerdoel (cognitief, affectief, 
motorisch) te evalueren volgens jouw criteria. 

• Je voegt de resultaten van je doelpubliek toe of je nodigt je LIO-
stagebegeleider uit binnen je leeromgeving. 

• Je analyseert de resultaten in functie van het leerrendement met deze nieuwe 
media. 

• Je reflecteert voor jezelf hoe deze opdracht is verlopen en in welke mate je 
ze, indien relevant, aanpast voor volgend jaar. Geef een verantwoording van 
je beslissing. 
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Je gebruikt voor deze opdracht één van volgende tools: 
• Vodcast voor taak: camtasia of Quicktime player / iMovie (instructies) 

(zelfgestuurd leren, verwerving en verwerking) 
• Mindmanager voor taak: https://bubbl.us/ (structuur, links) 
• Facebook voor taak (collaboratief leren) of toets (peerevaluaties) of 

discussieforum (participatief en collaboratief leren) 
• Smartschool/EloV: (voor taak of toets met fb) (zelfgestuurd leren) 
• Dropbox of Google+: verzamelen materiaal voor en door leerlingen als aanzet 

nieuw leerdoel of IVK. 
• Prezi: voor taak als IVK of als BZL 
• Instagram 
• SurveyMonkey (evaluatie) 
• Mobiel leren via SMS of MMS 
• www.wordle.net  
• … eigen tool, na overleg met LIO-begeleider 

 
Evaluatiecriteria 
Verantwoording keuze 2.0 media 
(Waarom, randvoorwaarden, doelpubliek, 
didactische meerwaarde) 

 

Correct invullen LVB ifv opdracht 
(correct ingevuld, juiste doelen, correcte  en 
volledige IVW en IVK als voorbereiding op 
taak/toets) 

 

Uitwerken taak/toets 
(leerdoelgericht, rekening houdend met reële 
leerlingsituatie, goede timing, correcte 
communicatie met LIO-stagebegeleider, 
ontwerpen stappenplannen, handleiding, 
werkplan) 

 

Verwerken resultaten 
(globaliseren en verwerken resultaten 
leerlingen, gerichte feedback, goede 
integratie 2.0 media in lesverloop) 

 

Persoonlijke evaluatieen meta-
analyse 
(Eigen analyse gebruik medium, tips voor 
collega’s, goede leidraad via sjabloon) 

 

Taalgebruik  (correct Nederlands, 
gestructureerd antwoord, foutloze 
verwoording) 

 

Beoordeling: OV  –  V 
Succes! 
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