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Didactiek en e-learning

Wilfred Rubens

http://www.wilfredrubens.com


!
Maak vast verbinding met internet! (posttheater, ww kleedkamer)

http://www.wilfredrubens.com


Projectleider,  
e-learning adviseur, blogger



Projectleider,  
e-learning adviseur, blogger



Hebt u mobiele technologie 
bij u?



Programma

E-learning: wat en waarom? 
Pijlers digitale didactiek 
Voorbeelden van toepassingen



Naar socrative.com

of start de app op, 

student login,  

room number: wrubens,  

svp geduld a.u.b.... 

Vergeet zo meteen niet op ‘Done’ te klikken als je 
geantwoord hebt

http://socrative.com


Vraag: welke stelling is niet 
juist? 

A. Bij e-learning kunnen leerlingen ook samen leren 

B. De combinatie van klassikaal leren en online leren is een 
vorm van e-learning 

C. De docent speelt bij e-learning een cruciale rol 

D. Bij e-learning leer je uitsluitend online 

E. Games kunnen een onderdeel zijn van e-learning

Socrative.com, room: wrubens



Waarom e-learning?

Foto: Stockfoto © wu kailiang #2077680



Foto: http://www.flickr.com/photos/garibaldi/209338463/ 

http://www.flickr.com/photos/garibaldi/209338463/


Foto: http://www.flickr.com/photos/garibaldi/209338463/ 

Pedagogische 
opdracht

http://www.flickr.com/photos/garibaldi/209338463/


Foto: Stockfoto © Anatoliy Samara #5775438 



Foto: Stockfoto © Anatoliy Samara #5775438 

Stelling: we hebben te maken met een 
net-generation, met digital natives.  
Daarom moeten we ICT in het 
onderwijs in zetten. 
!
(true/false)

Socrative.com, room: wrubens



Foto: Stockfoto © Anatoliy Samara #5775438 



Foto: Stockfoto © Anatoliy Samara #5775438 

•Schulmeister (2008): mediagebruik 
rechtvaardigt term digital native niet 

•White (2008): gebruik technologie 
niet afhankelijk van geslacht en 
leeftijd 

•Smith (2012): net zo veel variatie 
tussen generaties als binnen 
generaties 

•Walhout, Brand-Gruwel e.a. (2011, 
2013): leerlingen hebben problemen 
omgaan informatie



Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578

Gepersonaliseerd en flexibel leren



Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578

Gepersonaliseerd en flexibel leren

Specifieke cursussen 
Verdieping 

Specifieke behoeften (taal)



Foto: Stockfoto © Maksym Yemelyanov #7908742

Activerende 
didactiek, 

afwisselende, 
krachtige 

leeractiviteiten



Source: NYU Wagner

Effectief? Ja, mits... 
Efficiënt? Ja, mits...

http://wagner.nyu.edu/leadership/news/SCLNSocialMedia0909.php


Source: NYU Wagner

Effectief? Ja, mits... 
Efficiënt? Ja, mits...

Medium doet er 
minder toe dan 

onderwijsontwerp en 
didactiek

http://wagner.nyu.edu/leadership/news/SCLNSocialMedia0909.php


Hoe kan ICT bijdragen aan betere en/of 
vernieuwde manieren van het vormgeven 
van leeractiviteiten  Foto: Fenny

http://picasaweb.google.com/lh/photo/jrMtqmMls317ntsTvXquYg


1. Flexibilisering

Foto: @ jogg2002



Just-in-time  
Eigen tempo (versnelde tijd) 
Tijd- en plaatsonafhankelijk

1. Flexibilisering

Foto: @ jogg2002



Mobiele en draadloze technologie

Het gebruik van mobiele technologie in de 
klas leidt tot te veel afleiding 

!
True/false

Socrative.com, room: wrubens



Mobiele en draadloze technologie

Altijd en overal kunnen leren,  
‘seamless learning’ 

!
Selectief gebruik



Context aware computing

Foto: Miss_hg

http://www.flickr.com/photos/32615508@N02/3047982712/


Context aware computing

Foto: Miss_hg

Geo-locatie  
technologie 

Sensortechnologie 
Mobiele apparaten 

Apps  

http://www.flickr.com/photos/32615508@N02/3047982712/


Bron: http://www.flickr.com/photos/fotologic/410355440/
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ELO gebruiken voor co-
creatie

Leerlingen betekenisvol thema laten kiezen  
(bijv. reuma) 

Werken in groepjes, onderlinge taakverdeling 

Informatie laten zoeken 

Verwerken: video’s maken, teksten schrijven, 
toetsvragen



Resultaten

Hogere motivatie 

Meer geleerd over thema (ook verdiepend leren) 

Leren samenwerken 

Meer verantwoordelijkheid leren nemen  

Informatievaardigheden



Foto: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_cyber-diplomacy


Sociale media

!

• Mogelijkheid te reageren op anderen.

• Gebruikers genereren zelf content.

• Individuen verzamelen en ordenen content naar 

behoefte, en verrijken via delen.

• Gemeenschaps- of netwerkvorming.

!

Gráinne Conole, 2013

Foto: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_cyber-diplomacy


Foto: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_cyber-diplomacy


Toepassingsmogelijkheden

!

• Facebookpagina: communicatie over onderwijs

• Weblog voor projectverslag (excursie)

• Samen werkstuk maken via Google Drive

• Favoriete websites opslaan en delen

• Twitter quizz


!

Foto: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_cyber-diplomacy


3. Krachtige leeromgeving realiseren

Afbeelding: Dominique Chappard

https://openclipart.org/detail/182184/eco-green-power-by-dominiquechappard-182184


Foto:Valley Library (Oregon State University 

http://www.flickr.com/photos/osuvalleylibrary/463492446/sizes/o/in/photostream/


Foto:Valley Library (Oregon State University 

Flipped classroom

http://www.flickr.com/photos/osuvalleylibrary/463492446/sizes/o/in/photostream/


Flipped classroom

Uitleg thuis bekijken 

Verwerkingsopdrachten, discussie en vragen op 
school 

Lerenden presentaties laten geven 

Kan binnen ELO



Verplicht inleveren van 
reflecties, vragen en 

discussiepunten 
voorafgaand aan elke 

bijeenkomst



Foto:Valley Library (Oregon State University 

Ik pas het concept 
van de flipped 
classroom toe 

(true/false)

Socrative.com, room: wrubens

http://www.flickr.com/photos/osuvalleylibrary/463492446/sizes/o/in/photostream/


Toegankelijker geworden door:


- Breedband


- Publicatieplatforms zoals YouTube


- Gebruikersvriendelijke camera’s en smartphones

Online video en leren



Educatieve 
videotoepassingen

Voorkennis activeren (vooraf video bekijken) 

Presentatiemiddel (illustreren, concretiseren, 
conceptualiseren, demonstreren, instrueren en analyseren) 

Oefenen en creëren (clip maken) 

Communicatiemiddel (webconference) 

Reflectie- en feedback (terugkijken) 

Beoordeling (bekwaamheden laten zien)

Alons, F. (2008). Educatieve videotoepassingen in het voortgezet onderwijs 



Video’s hergebruiken met 
verwerkingsopdrachten

Bron: http://www.e-english.nl/

http://www.e-english.nl/


Bron: http://www.tijdvoorgeschiedenis.nl

http://www.tijdvoorgeschiedenis.nl


Belang formatief toetsen en 
feedback

NRC, januari 2011



Voorbeeld self assessment



Voorbeeld self assessment

Vragen 
betrekking 

scope 
onderwerp



Voorbeeld self assessment

Open vraag



Voorbeeld self assessment

Expert 
feedback



Simulaties en 

serious games

Foto: Jutten Simulations

http://www.just.nl/product/just-kassatrainer/


4. Muren school





Samenwerkend leren



Samenwerkend leren

Warme en vroege 
lente



Waarom deze aanpak?

Schrijven bevordert opnieuw structureren en vormen van 
gedachten (“verdiepend leren”) 

“Stille” leerlingen  

Inbreng leerlingen groter inbreng docenten 

Veel mogelijkheden kwalitatief goede feedback (bezinning 
op interventies) 

Bijdragen blijven zichtbaar (stimuleert zorgvuldigheid)



AR Learn



http://www.flickr.com/photos/hi-phi/7574977/

5. Leren transparant maken en monitoren



Peilingen houden



Mogelijke toepassingen 
!
A.Om discussies op gang te brengen 
B.Om meningen te peilen bij gevoelige 

onderwerpen 
C.Om ‘stille’ lerenden bij de les te betrekken 
D.Om te checken of lerenden uitleg hebben 

begrepen 
E.Voorkennis activeren (vragen bij start)



Effectief?

!
Effectief bij 

onmiddellijke 
feedback 

Timing vragen niet 
van belang 

!
Lantz & Stawiski, 

2014 

Foto: Alumroot

http://www.flickr.com/photos/alumroot/5773940750/sizes/l/


Learning analytics

Identificeren van patronen in educatieve data en het gebruik 
van die patronen om het leren te verbeteren, H. Drachsler 

(2013)

Foto:  
Dashboard Example

https://www.slideshare.net/Drachsler/online-masterclass-learning-analytics
http://dashboardexample.com/dashboard-reporting-examples/


Rijkere informatie over lerenden 

Gepersonaliseerd leren mogelijk 

Reflectieinstrument voor lerenden

Kansen



Samenvattend

E-learning: breed koepelbegrip, verschillende vormen van 
leren mbv internettechnologie 

Redenen: pedagogische opdracht, personalisering, rijkere 
gereedschapskist 

5 manieren met toegevoegde waarde (flexibilisering, 
creëren, krachtige leeromgeving, muren school 
doorbreken, leren transparant maken)



Vragen?



Vragen?

wilfred@wilfredrubens.com 

wilfred.rubens@ou.nl 

@wrubens 

http://www.wilfredrubens.com 

mailto:g.rubens@rocgilde.nl

