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Kunnen sociale media gebruikt 
worden voor onderwijs en leren?



Programma

Sociale media

Een andere kijk op leren

Sociale media en onderwijs

Hoe ik sociale media gebruik voor mijn 
eigen leren



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

Sociale media



Internet alom aanwezig



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

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

user generated content.

Van consumeren naar produceren



Facebook, Hyves, MySpace...



LinkedIn



Weblogs



Wiki



Video: YouTube, Vimeo, Dik.nl



Foto’s delen (Flickr, etc.)



Social bookmarking



Later lezen 
en delen



RSS

Zie http://dotsub.com/view/69aa48a4-a95f-4bc8-a511-bb0a1ee95e12

http://dotsub.com/view/69aa48a4-a95f-4bc8-a511-bb0a1ee95e12
http://dotsub.com/view/69aa48a4-a95f-4bc8-a511-bb0a1ee95e12


Twitter, Yammer



Twitter, Yammer

140 tekens
Mentions

Direct messages
#

Zoeken
Lijsten



Mash up: alles komt bij elkaar



Synchronisatie ‘must’



Synchronisatie ‘must’



Wat ben jij?

Geen gebruiker 

Beginner (met enige kennis ervan, en passieve 
gebruikservaring door bijv. YouTube films te bekijken of 
enkele blogs te bezoeken)

Gemiddeld:  account, je zoekt, raadpleegt, 
becommentarieert

Gevorderd: enkele accounts, je plaatst eigen bijdragen 
(blog posts, nieuwe discussies, foto’s)

Expert: weet er praktisch alles van







Cijfers: GlobalWebIndex.net

http://www.slideshare.net/Tomtrendstream/iab-social-media-research-october-22nd-2010?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/Tomtrendstream/iab-social-media-research-october-22nd-2010?from=ss_embed


Cijfers: GlobalWebIndex.net

Grote verschillen in 
gebruik sociale media, 
sterk in opkomst
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Straks...hoe kun je dit voor leren 
gebruiken...., maar nu eerst....



Een andere kijk op leren



Een andere kijk op leren

Welke conclusie trek je uit 
het volgende fragment?



Een andere kijk op leren



Welke conclusie trek je uit 
het vorige fragment?



Opvattingen over leren
Activerende didactiek, co-creatie, meer informeel leren

Waar talent passie ontmoet (Ken Robinson)

Intrinsieke motivatie

Rekening houdend met specifieke leervragen en 
hedendaagse competenties

Positief bekrachtigen

Leren binnen en buiten school verbinden

Afwisselende werkvormen (met en zonder ICT)

Structuur, maar niet: de leraar vertelt exact wat de 
leerlingen moeten doen 

file://localhost/Users/wilfred/Downloads/Keynote%20Tweet/Keynote%20Tweet.app/
file://localhost/Users/wilfred/Downloads/Keynote%20Tweet/Keynote%20Tweet.app/


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

interactie, laagdrempelig 
(webbased, goedkoop), 

samenwerking, 
user generated content

Kenmerken sociale media 
sluiten aan op ‘onderwijs 2.0’  



Toegevoegde waarde 
sociale media voor leren

Relatief eenvoudige acceptatie door eenvoud

Eigenaarschap (niet afhankelijk van organisaties)

Autonomie en sociale verbondenheid

Sterk gericht op samen delen, samen werken, 
samen leren

Krachtig voor informele leeractiviteiten
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Sociale media en leren: hoe?



LinkedIn

To know who belangrijkste vorm van kennis
Strength of weak ties (M. Granovetter)
(Sub)Groepen



Weblogs



Weblogs en leren

Informatie raadplegen en vastleggen

Conversatie (op één blog reageren, via 
een eigen blog reageren)

Informatie, kennis en ervaringen met 
anderen te delen

Online redeneren stimuleren 

Reflectie op onderwerp



Wiki



Wiki’s en leren

Samen aan teksten schrijven (met 
versiebeheer)

Brainstormen (waar aan moeten we denken...)

Bronnen toegankelijk maken

Samen een eigen encyclopedie maken 
(opslagplaats)

Elkaars fouten verbeteren



Video: YouTube, Vimeo, Dik.nl



Online video en leren

Korte  instructies en 
beroepshandelingen voor doen 

Lerenden zelf video’s laten maken 
Reflecties opnemen, gedachtes 
opnieuw ordenen (e-portfolio)



Foto’s delen (Flickr, etc.)



Foto’s delen (Flickr, etc.)

?



Social bookmarking
Samen bookmarks op thema of onderwerp 

ordenen (via de groeps- en 
lijstfunctionaliteiten).

Annotaties maken bij relevante websites, 
annotaties van anderen zien en online 

commentaar geven. 
Leerlingen bookmarks laten verzamelen en 
van commentaar voorzien, als aanvulling op 

je gewone onderwijs (extend learning). 
Leerlingen zoeken en verzamelen bronnen 
die bepaalde theorieën bevestigen (of juist 

bekritiseren).



RSS



RSS

Berichten scannen
Geattendeerd worden

Nieuwste favoriete websites van anderen
Patronen herkennen
Kennis als ‘stroom’



Twitter, Yammer



Twitter, Yammer

Geattendeerd worden
Nieuws

Berichten scannen
Kennis als ‘stroom’

Nieuwste favoriete websites van anderen
Patronen herkennen

‘Koffieautomaat’
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Hoe leer ik?



Foto: Sierag

http://www.flickr.com/photos/sierag/4334011943/sizes/z/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/sierag/4334011943/sizes/z/in/photostream/








Foto: Shirley de Jong

http://www.flickr.com/photos/shirleydejong/5585491114/sizes/m/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/shirleydejong/5585491114/sizes/m/in/photostream/




Hoe leer ik?



Hoe leer ik?
Vaker 

geattendeerd 
op bericht 

(RSS, Twitter)
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Hoe leer ik?
Vaker 

geattendeerd 
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Weblog(s) 
ander Artikel (online)

Bericht in 
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Hoe leer ik?
Vaker 

geattendeerd 
op bericht 

(RSS, Twitter)

Weblog(s) 
ander Artikel (online)

Bericht in 
eigen weblog Werkopdracht

Zoeken in 
eigen weblog 

(bijv. via 
Google)

Omzetten in 
passage rapport, 

presentatie, 
artikel

Interactie (via blogs en Twitter)

Social bookmarken of 
Read it Later
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Voorbeeld

Bron: Trendmatcher

http://www.karssenberg.nl/weblog/2010/01/twitter-wint-van-een-zaal-vol-it.html
http://www.karssenberg.nl/weblog/2010/01/twitter-wint-van-een-zaal-vol-it.html


Werkt ook bij een meer 
complexe hulpvraag?

Wat is er in je organisatie voor nodig om social 
media met succes voor leren in te zetten?

Via 1 blog post en 3 tweets

Resultaat
12 tweets

8 reacties blog posts (leiden tot associaties)

Via RSS 1 relevant artikel



Wie heeft gereageerd?
pavl

jbulsink/Jan Bulsink

joostrobben

marathonkeje

MichaelVrijhoef

dannyverhoeven

Marcel de Leeuwe

Bob Roos

Lilianne Buckens

Martijn de Klerk

Bert Boymans

Arne Horst/arnehorst

Mark Overdijk

Rood: eerst online, daarna f2f
Wit: eerst persoonlijk en via web 1.0
Groen: uitsluitend online



Stelling
Sociale media passen beter bij 
zelfgeorganiseerd leren dan bij onderwijs



Vragen?

wilfred@wilfredrubens.com
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