
Open Universiteit 
www.ou.nl 

E-learning wordt volwassen

Citation for published version (APA):

Rubens, W. (2014). E-learning wordt volwassen: vier trends. Emerce 100, 4, 43.
https://www.emerce.nl/achtergrond/elearning-volwassen-vier-trends

Document status and date:
Published: 11/04/2014

Document Version:
Peer reviewed version

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between
the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the
final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
https://www.ou.nl/taverne-agreement

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23 May. 2023

https://www.emerce.nl/achtergrond/elearning-volwassen-vier-trends
https://research.ou.nl/en/publications/1d2dd672-cb8e-4e6e-8d22-23fd304f703c


43

EM
ER

CE
 1

00
AP

RI
L 

20
14

<

 H
et begrip e-learning is sinds eind jaren 
negentig in zwang en is een verzamel-
naam voor leren met behulp van voorna-
melijk internettechnologie; in onderwijs, 
bedrijfsleven en in andere arbeidsorga-

nisaties. Hetzij gestuurd dan wel op eigen initiatief. 
Een markt waar momenteel wereldwijd 56,2 miljard 
dollar in omgaat; een omzet die omstreeks 2015 zal 
zijn verdubbeld. Een viertal trends in deze groei-
markt.

Faciliteren In eerste instantie draaide online le-
ren om kennisoverdracht, en werd er vooral gezocht 
naar een mix van face-to-face en online lesstof. 
Mede dankzij technologische vooruitgang en inzich-
ten rond leren zijn inmiddels ook online simulaties, 
interactieve video’s en zogenaamde serious games 
leervormen. Het zelfgestuurd leren zal de komende 
jaren echter voor een groot deel verschuiven naar 
sociale netwerken. Waarbij vooral het faciliteren 
van de onderlinge dialoog vooropstaat. Een kans die 
partijen als Google maar al te graag aangrijpen.

Data-driven Ook bij e-learning wordt het ana-
lyseren van data zo goed als gemeengoed. En wordt 
gekeken of er bepaalde patronen kunnen worden 
geïdentificeerd, om leerprogramma’s te verbeteren 
en relevante feedback op het leergedrag kan worden 
gegeven. Uitgever Pearson gebruikt deze data mo-
menteel al als extra - betaalde - service voor on-
derwijsinstellingen. Doordat dergelijke informatie 
en analyses steeds belangrijker worden, zullen ook 
vraagstukken over onder meer privacy moeten wor-
den beantwoord. Want wie is nu eigenlijk eigenaar 
van al die data? En wat als we met learning analy-
tics de plank misslaan, met alle gevolgen van dien?

MOOCs Binnen het hoger onderwijs wordt in dit 
kader vooral gesproken over Massive Open Online 
Courses (MOOCs); vrij toegankelijke online cur-
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sussen waarvan de content soms ook mag worden 
bewerkt en hergebruikt. Een leervorm die veel deel-
nemers trekt. Er zijn tegenwoordig ook steeds meer 
MOOCs voor en binnen bedrijven, bijvoorbeeld op 
het gebied van leiderschap of verandermanagement. 
Daarbij kunnen ondernemers tevens zelf in een les-
programma investeren, voor medewerkers of klanten. 
Indien gewenst is het zelfs mogelijk om de leerstof of-
ficieel te maken middels het certificeren ervan. Waar-
door het buiten het bedrijf nog meer van waarde is.

Personalisatie Nu e-learning alweer wat jaren 
bestaat, is het belangrijk dat de leersystemen kun-
nen beoordelen wat een deelnemer inmiddels weet 
en kan. En niet onbelangrijk, hoe hij leert. Op basis 
van een voorkennistoets kunnen bijvoorbeeld extra 
leerstof of aanvullende opdrachten worden geboden. 
Of iemand anders laten studeren, als blijkt dat hij 
eerst beter een casus kan doen, om aansluitend pas 
de theorie te bestuderen (of omgekeerd). Op deze 
manier wordt e-learning persoonlijker, wat de moti-
vatie bevordert en een efficiëntere manier van leren 
oplevert.

Hoewel e-learning nog puberale trekjes vertoont, 
wordt het volwassen. Niet alleen in Nederland, 
maar wereldwijd.

Vooruitblik Online leren raakt ingeburgerd. En staat steeds  
meer in dienst van de gebruiker. Een viertal trends.
DOOR WILFRED RUBENS* 

>

5,8 17,3

GROEIPROGNOSE E-LEARNING (IN %)

West-Europa

2015
verwachte omzet

$8,1 miljard

15,4

2016
verwachte omzet

$512,8 miljoen

Afrika

8,2

2016  
verwachte omzet

$560,7 miljoen

Midden-Oosten Azië

* Wilfred Rubens is 
projectleider en e-
learningadviseur bij 
de Open Universiteit

04  Overig

2016
verwachte omzet

onbekend

BRON: ELEARNINGINDUSTRY (DECEMBER 2013)


