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Van e-learning….



….naar i-learning!



Rest van de inhoud

Interactie?

Voorbeelden interactieve 
toepassingen

MOOCs en interactief leren



Interactie: op elkaar reageren, 
actie-reactie, niet alleen personen




Wat zegt research over 
interactie?

Lerenden actief betrokken in aanpak authentieke 
problemen

Bestaande kennis activeren (basis nieuwe kennis)

Nieuwe kennis wordt gedemonstreerd (voordoen)

Nieuwe kennis wordt toegepast

Nieuwe kennis wordt geïntegreerd in de wereld 
van de lerende 
 
(Merril’s First Principles of Instruction, 2002)



Interactie niet als doel op 
zich, wel voorwaardelijk



Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via 
Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File
%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg


Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via 
Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File
%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg

Komt ‘traditional 
lecturing’ nog veel voor?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg


Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via 
Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File
%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg

Actief leren: hogere 
scores, vaker slagen 

(Freeman, 2014)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg


Vragen?



Welke vormen/typen van 
interactie kunnen we binnen 

het onderwijs 
onderscheiden?



Interactie met content

Interactie met mede-lerenden

Interactie met docenten

Interactie met omgeving

(varianten) 
 
(mede op basis van Moore, 1989)



Voorbeelden



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/


Foto:Valley Library (Oregon State University 

Vorm blended learning: 

goede mix


Wat kan online (instructie, 
demonstratie), 


waar is f2f sterk in

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


Peilingen houden



Wat zijn toepassingen?



Mogelijke toepassingen


A.Om discussies op gang te brengen

B.Om meningen te peilen bij gevoelige 

onderwerpen

C.Om ‘stille’ studenten bij de les te 

betrekken

D.Om te checken om studenten uitleg 

hebben begrepen

E.Voorkennis activeren



Effectief mits: 
onmiddellijke 

feedback 
Timing vragen 

geen effect 

Lantz & 
Stawiski, 2014 

Foto: Alumroot

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


Bron: http://www.rossdawsonblog.com/Web2_Framework.pdf

Sociale media: 
verzamelnaam, interactie, 
laagdrempelig (webbased, 
goedkoop), samenwerking, 

open  
user generated content.

Van consumeren naar produceren



Enkele didactische kenmerken 
van  sociale media

Lerende is “in control” (veel vrijheid)


Lerende produceert


Nodigt uit tot activerende didactiek


Leren samen met anderen


Laagdrempelig, eenvoudig (bevordert gebruik)


En leren buiten de ‘instelling’


Weinig opties voor pedagogisch-didactisch 
monitoren



Foto: David Hopkins

http://www.dontwasteyourtime.co.uk/web-2-0/ple-personal-learning-environment-whats-yours-like/


Foto: David Hopkins

• In combinatie met 
elektronische leeromgeving  

• Geïntegreerd in elektronische 
leeromgevingen

http://www.dontwasteyourtime.co.uk/web-2-0/ple-personal-learning-environment-whats-yours-like/


Back channel


hashtag

moderator

zichtbaar?




Mogelijkheden en 
beperkingen?



Samen aan document 
werken



Wiki



Wiki’s en leren
Samen aan teksten schrijven (met 
versiebeheer)


Brainstormen (waar aan moeten we 
denken...)


Samen een eigen encyclopedie maken 
(opslagplaats)


Elkaars fouten verbeteren


Ontwikkeling denkproces volgen



Geleerde lessen wiki’s
Wennen aan technologie


Organisatiecultuur


Scheiding inhoud-proces dankzij 
discussietool


Niet altijd overzichtelijke structuur


Huiverig om in elkaars teksten te 
schrappen



Gezamenlijk mindmappen

http://www.mindmeister.com/150283727




Wanneer?

Verbeteren schrijfvaardigheden


Kritisch denken


Bevordert reflectie, bestuderen van 
reflecties en begrip van concepten


Verdiepende interactie (ook met bredere 
community)



Didactische inbedding?

Goede feedback essentieel


Kwaliteit taak


Inbedden in curriculum (bijv opdracht).


Verplicht bloggen en becommentariëren: 
noodzakelijk kwaad 



Hoe zou u de volgende applicaties 
binnen deze leergang in willen 

zetten?

Google Docs of wiki’s


Mindmapping


Weblogs



Pitches met peer review

Lerenden maken 
prototype,  
concept, product


Pitch maken (vorm zelf 
kiezen)


Lerenden bekijken 
pitches en  
geven feedback


Badges toekennen, liken



Online masterclass



Self assessments



Self assessments

Vragen 
betrekking 

scope 
onderwerp



Self assessments

Open vraag



Self assessments

Expert 
feedback



Worden deze zelftoetsen 
binnen uw opleidingen 

gebruikt?



Self-testing

NRC, januari 2011



Self-testing

NRC, januari 2011

Bouwmeester cs (2013). Studenten die 
zich met zelftoetsen voorbereiden op 
een summatieve toets scoren hoger



Bron Mediasite



"Therenow3" by Original uploader was Rsedmo at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia; transferred to Commons by 
User:Harryzilber using CommonsHelper.. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Therenow3.jpg#mediaviewer/File:Therenow3.jpg

‘Bij de les houden’

Onmiddellijk feedback geven

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Therenow3.jpg#mediaviewer/File:Therenow3.jpg


Big data en learning analytics

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

H. Drachsler (2013)


Foto: Biljuska1

https://www.slideshare.net/Drachsler/online-masterclass-learning-analytics


Voorwaarde adaptief leren 
(leerstof aanbieden op basis 
van LA)

Foto: Biljuska1



Status learning analytics 
binnen uw instelling?

Foto: Biljuska1

1: helemaal geen issue

5: zeer intensief mee bezig



Context-aware leren 
met wearable 

computing



Context-aware leren 
met wearable 

computing
Wat kan makkelijker, 

gebruiksvriendelijker, plezieriger, 
efficiënter en/of effectiever? 


Wat kan straks, wat nu nog niet kan?







Foto: Audrey Watters

http://www.flickr.com/photos/surreal_badger/8573233746/sizes/m/


Foto: Audrey Watters

Inhoud goed, 
didactisch ontwerp voor 

verbetering vatbaar 
(Margaryan cs, 2014)

http://www.flickr.com/photos/surreal_badger/8573233746/sizes/m/


Inschrijvingen

Afronden

• Clow (2013): funnel of 
participation caused by 
open and online nature of 
MOOCs 



Inschrijvingen

Afronden

Drop out? 

Intenties deelnemers verschilt 
Afronden? 
Specifieke leerbehoeften 
Vrijblijvendheid MOOC 

• Clow (2013): funnel of 
participation caused by 
open and online nature of 
MOOCs 



Ontwerp MOOCs

48

MOOC e-learning MOOC blended learning

Turn around time 17 weeks 8 weeks

Workload Max. 120 hours Max. 64 hours

Group assignments No Yes

Set up Masterclasses, study 
tasks, progress 
sessions, resources

Orientation, live session, 
weekly, deepening, end-
task, resources

Certification Via learning track,  €285 Directly, € 49,95



49

MOOC e-learning MOOC blended learning 

Number of participants 890 1190

Learners active in 
interaction

17% 
1-50 posts  
and replies

49% 
1-77 posts  
and replies

Post per learner 0,94 3,33

Post and replies per 
learner

1,61 6,14



Relatie verschillende voorkeuren lerenden?


Kan engagement worden beïnvloed door 
ontwerp?


Compensatie gebrek interactie docent?

Vragen….



Vragen?



Dank!
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