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Leren in een MOOC 

• Lerende = ontvanger en/of deelnemer ? 

• Motieven, aanleiding, gedrag en doelen variëren 

• Met (of zonder) tools en verschillende (social) media 

• Men leert (of niet?) 

– van aangeboden inhouden, taken en activiteiten 

– met of zonder interactie met anderen [van en met elkaar] 

• Interactie is er, of is er niet [ontstaat of niet] 

 



Leren met en van elkaar 

• Inzicht in het leren van en met elkaar in een MOOC  

 = kennisuitwisseling en kenniscreatie door interactie 

• Indicatoren voor leren door kennisuitwisseling 

• (Deels) geautomatiseerde analyse methoden 

 

  



Onderzoeksvragen 

• Hoe kan de kwaliteit van de gedemonstreerde kennis 

effectief en efficiënt geëvalueerd worden in een combinatie 

van kwantitatieve en kwalitatieve methodes?  

• Is het evaluatieproces te automatiseren? 

 

 

  

 

  



Onderzoeksvragen 

• Hoe kan de kwaliteit van de gedemonstreerde kennis 

effectief en efficiënt geëvalueerd worden in een combinatie 

van kwantitatieve en kwalitatieve methodes?  

• Is het evaluatieproces te automatiseren? 

– Hoe actief communiceerden de lerenden met elkaar in de 

gekozen MOOC omgeving?  

– Welke patronen kunnen worden onderscheiden in de 

communicatie tussen de deelnemers aan deze MOOC? 

– Hoe verhoudt de kwantiteit en de kwaliteit van de 

interactie zich tot kennisconstructie (=leren)? 
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Explorerend onderzoek 

• Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van interactie, 

communicatie en producten 

• Taaltechnologie, LSA 

• Tekstuele analyse, NVivo 



• Praktijk- en toepassingsgerelateerd, betekenisvol leren 

• Leren van experts en bronnen IN COMBINATIE met het leren 

door kennisuitwisseling  

• Uitnodigen tot reflectie 

• Leren individueel, in groepen en met de hele MOOC-

gemeenschap 

• Introductie + 5 inhoudelijke thema’s 

• Ontworpen als een reeks taken (1 thema per taak/week)  

• Vaste structuur en variatie aan werkvormen   

 

 

 

 

Onderzoeksobject: OU MOOC 

Blended Learning Ontwikkelen 



Onderzoeksobject: OU MOOC 

Blended Learning Ontwikkelen 

Oriëntatie 
Live interview 

met expert 

Standaard 

opdracht 

Verdiepings 

opdracht 
Eindopdracht 



Achtergrond deelnemers 

• 1181 deelnemers, 20% nooit ingelogd 

• 254 respondenten vragenlijst 

• 65% vrouw 

• 60% > 45 jaar 

• 51% hoger onderwijs 

• 60% docent of opleidingsdeskundige 
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Communicatie tussen deelnemers  

• Forum, categorie per bericht 

• 13 groepen: 67 – 119 deelnemers, 6 thema’s, 16 opdrachten 

• 2924 berichten, 1787 draden, 1.6 bericht per draad 

• 50% deelnemers actief, 5 berichten, 3 draden 

• Variatie in intensiteit per taak/thema, tijd en soort opdracht 



Verschil in aantal berichten tussen groepen   
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• Coderingsschema gebaseerd op Stahl (2006) 

• 2 beoordelaars, Kappa tussen 0.6 en 0.9; % overeenstemming: 94%-100% 

Verschil in inhoud berichten 
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Veel berichten Weinig berichten 

Gebruikte woorden 



• Kwantitatieve analyse geeft eerste impressie 

• Aangevuld en bevestigd door kwalitatieve analyse 

• Verschil tussen groepen 

 

 

Conclusie 

– Weinig berichten: 

• Beperkt tot introductie 

• Weinig interactie 

 

Veel berichten:  

• Meer onderwerpen 

• Langere conversaties 

• Meer interactie 

• Nodigen uit tot en geven 

response 

• Meer diepgang? 

 



• Groepen met meer berichten “zenden” meer, maar ze gaan 

vaker over tot het elaboreren op kennis en reageren op elkaar  

• Reflecties op de eigen praktijk in relatie tot de MOOC 

onderwerpen – mogelijke triggers voor de kennisuitwisseling   
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