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Peer ondersteuning bij studentvragen

• Achtergrond
• Het beantwoorden van vragen:

• het model
• de toepassing

• Discussie
• Resultaten experiment



Achtergrond

Begeleidingstaken (te) arbeidsintensief:
- Onderwijs met focus op actieve studentinbreng
- Elektronische leeromgevingen en tools
Extra: individuele behoefte ‘lifelong learner’

Voorbeelden:
• Werkstukken
• Studievoortgang
• Leerproces (forum)
• Inhoudelijke vragen



Het beantwoorden van vragen

Kritische support activiteit:
o Arbeidsintensief: frequent, werkonderbrekend
o Belangrijk voor lerende

Doelen ontwerp:
o “duurzame” support faciliteit
o Lifelong learners activeren en in contact brengen



Het model

¿ Niet zo ¿
? Maar zo ?



Het model

Bepaal geschikte 
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Het beantwoorden van vragen

Vraag:
---------------
Ik gebruik Norton Antivurus voor het schoonhouden van mijn PC
Daarbij zit een spamfilter, bovendien heb ik nog een spamfilter van mijn 
provider OrangeCable. Toch komen er gemiddeld per dag nog zo’n 30 
spammailtjes door. Heeft iemand een tip voor mij?

Vraag:
-------------------
Erik de Jonghe schreef zijn visie op digitale televisie in 2005. Zou zijn visie 
anno 2007 genuanceerd kunnen worden nu websites als uitzending gemist alle 
kanalen.nl en oldtvseries.com zijn gekomen?

Vraag:
------------------
Laatst was ik aan het chatten en in de chatbox waar ik in zat hadden mijn 
medechatters allemaal mooie avatars. Ik vroeg me af hoe je aan deze avatars
komt en kan je ze ook zelf maken? Is er misschien software waarmee je je
eigen avatar kunt ontwerpen?



Hoofdstappen

1. Een student stelt een vraag.
2. Het systeem bepaalt:

 tekstfragmenten ter ondersteuning van een antwoord;
 Het onderwerp(en) van de vraag;
 Geschikte medestudenten.

3. Het systeem stuurt een uitnodiging naar de gekozen 
medestudenten  (peer tutor).

4. Het systeem creert een wiki met de vraag, de tekstfragmenten 
en instructies.
 De vraagsteller en medestudenten  bespreken de vraag en 

formuleren een antwoord in de wiki.
5. De vraagsteller sluit de discussie af en ‘rate’ het antwoord. 



Hoofdstappen (details)

Text fragmenten als ondersteuning bij het beantwoorden:
 Latent Semantic Analysis selecteert tekst in het studie 

materiaal

Het onderwerp van de vraag:
 Latent Semantic Analysis selecteert het onderwerp

De ‘juiste’ peer-studenten o.b.v. een gewogen som van:
 content competency (inhoudelijke kennis)
 availability (beschikbaar en ‘workload’)
 eligibility (gelijkheidsmaat)



- De buurman rijdt in een luxe Volvo.
- Henk gaat met de auto naar zijn werk.
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Software componenten



Gebruikersfuncties

1. Ontwerper:
 Documentcollectie
 LSA parameters
 Selectieparameters student
 Groepsindeling
 Oordeel expert m.b.t. antwoord
 Monitor

2. Docent
 Vragen monitor

3. Student
 Vraaginvoer
 Vraag-antwoord overzicht
 Wiki



Ontwerper
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Ontwerper
Experiment Settings



Ontwerper 
expert rating



Docent



Docent Monitor



Student



Student 
Vraag interface
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Validatie

1. Is het mogelijk om op systematische wijze de juiste instelling van 
de LSA parameters te bepalen (topics en tekst selectie):
 Calibratie m.b.v. 2 sets van 16 questions (systeem vs experts)

2. Voldoen de student selectieregels d.w.z .is het mogelijk om tot een 
redelijke verdeling van de vragen te komen:
 Simulatie o.b.v. een aantal situaties: vragen en student status

3. Praktijk experiment:
 Een experiment met 2 groepen studenten gedurende 8 weken



Discussie



Discussievragen

- welke criteria zijn geschikt om peers te selecteren;

- hoe kunnen we stimuleren dat er van eenmalig 
ondersteuning studiecontacten (community) komen;

- wat zijn risico’s en voordelen van dit model



Experiment



Experiment data

Learning network met 11 topics; 8 weken, 22 studie-uren
110 studenten in 2 groepen: 78 actief (40 : 38)

Data: loggings; various ratings; questionnaire; 2 docenten

101 vragen
82 beantwoord (10 onder discussie; 9 afgewezen)
3.8 gemiddelde antwoord rating (5-point schaal)
47 vraagstellers; 65 beantwoorders; 68 betrokken (totaal)



Experiment data
beantwoordde vragen

Gemiddeld beantwoord: 60%:
71% vs 45%



Experiment data

aantal uitgenodigde studenten per vraag

Acceptatie eerste uitnodiging: 67% 
80% vs 50%



Experiment data

antwoordtijd

Gemiddelde antwoordtijd: 7 dagen
5.6 vs 9.6 



Experiment data

gebruikersfeedback

Almost all respondents (n=57) agreed that answering a 
question is a good investment of time, motivations:
• “I am aware that other students also have questions” (n=24) 
• “It improved my knowledge and understanding” (n=29)

Usefulness: 26 experimental; 17 control 
Usability: 22 experimental; 16 control 

Use it again: 25 experimental; 16 control



Conclusies
Resultaten:

+ Calibratie
+ Simulatie
+ Experiment data

Open vragen:
? Community formatie
? Open, cursus ‘zonder einde’
? Andere onderwerpen en/of moeilijkheidsgraad



Vragen  ….. Discussievragen …..

- welke begeleidingsvragen zouden we met het model 
kunnen ondersteunen;

- wat zijn verdere toepassingsmogelijkheden van 
technieken (gebruikt bij de selectie van studenten) 
zoals Latente Semantische Analyse (LSA).



Extra



Peter van Rosmalen (email: peter.vanrosmalen@ou.nl )

Articles:
- A model for online learner support based on selecting appropriate peer tutors. Journal of 

Computer Assisted Learning. (doi: 10.1111/j.1365-2729.2008.00283.x). Van Rosmalen, 
P., Sloep, P.B., Brouns, F., Kester, L., Berlanga, A., Bitter, M. Koper, R. (in press)

- A learner support model based on peer tutor selection. Journal of Computer Assisted
Learning, 24, 74-86. Van Rosmalen, P., Sloep, P., Kester, L., Brouns, F., De Croock, M., 
Pannekeet, K. & Koper, R. (2008).

- Matchmaking in learning networks: Bringing learners together for knowledge sharing. 
Interactive Learning Environments, 15(2), 117-126. Kester, L., Van Rosmalen, P., Sloep, 
P. B., Brouns, F. M. R., Koné, M., & Koper, R. (2007).

- Knowledge matchmaking in Learning Networks. British Journal of Educational
Technology, 37 (6), 881-895. Van Rosmalen, P., Sloep, P., Brouns, F., Kester, L., Kone, 
M., and Koper, R. (2006)

Proefschrift (c.f. hfdstk 4-6): Supporting the design and support of adaptive e-learning
(Docentondersteuning bij het ontwerpen en begeleiden van gepersonaliseerde 
leeromgevingen) (http://hdl.handle.net/1820/1267 )

Gerelateerd onderzoek: Language Technogies for Lifelong Learning (www.ltfll-project.org )

Verder lezen

mailto:peter.vanrosmalen@ou.nl
http://hdl.handle.net/1820/1267
http://www.ltfll-project.org/


Toepassingen

- Document retrieval
- Vergelijk documenten (Pearson KT)

- Essays beoordelen
- Plagiaat controle
- Samenvattingen leren schrijven
- CareerMap

- Conceptverwerving
- Conceptuele groei
- Feedback in ITS (Interactive Fishics)

- Semantiek van tekst(Kintsch)
- http://www.pearsonkt.com



Resultaat Calibratie

Set 1: LN assesment questions
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Resultaat Simulatie
peer-selectie
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