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Gaat u eens allen staan



Wie van u…

houdt zich niet bezig met ICT en leren?



Wie van u…

houdt zich korter dan 5 jaar bezig met ICT 
en leren?



Wie van u…

houdt zich korter dan 10 jaar bezig met ICT 
en leren?



Wie van u…

houdt zich korter dan 15 jaar bezig met ICT 
en leren?



1975 2005

Geprogra
mmeerde 
instructie

CBT ELO (1999) Blended 
learning

E-learning

Van terminals naar tablets

Van stand alone via netwerken naar draadloos (Eduroam,’03)

Drill & practice,instructie, collaboratie en co-creatie

Social 
learning

Nadruk op technologie, naar meer nadruk op didactiek



E-learning anno 1999…

"MyBookScanner,June12,2011" by Floppydog66 (talk). Original uploader was Floppydog66 at en.wikipedia - Transferred from 
en.wikipedia(Original text : I (Floppydog66 (talk)) created this work entirely by myself.). Licensed under Creative Commons Attribution 
3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MyBookScanner,June12,2011.JPG#mediaviewer/
File:MyBookScanner,June12,2011.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MyBookScanner,June12,2011.JPG#mediaviewer/File:MyBookScanner,June12,2011.JPG


Rest van de inhoud

Interactie?

Voorbeelden interactie

Bingo



Van ‘e’ naar ‘i’


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



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)



Interactie met content

Interactie met mede-lerenden

Interactie met docenten 
 

Bingo: schrijf 5 voorbeelden 
interactief gebruik ICT op



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/




Wanneer?

Verbeteren schrijfvaardigheden


Kritisch denken


Bevordert reflectie, bestuderen van 
reflecties en begrip van concepten


Verdiepende interactie (ook met bredere 
community)



Didactische inbedding?



Didactische inbedding?

Goede feedback essentieel


Kwaliteit taak


Inbedden in curriculum (bijv opdracht).


Verplicht bloggen en becommentariëren: 
noodzakelijk kwaad 



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



Flipped classroom


Peilingen houden


Weblogs voor interactief leren


Pitches met peer review


Online masterclasses

Bingo?



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



Voorbeeld self assessment 
online masterclass



Voorbeeld self assessment 
online masterclass

Vragen 
betrekking 

scope 
onderwerp



Voorbeeld self assessment 
online masterclass

Open vraag



Voorbeeld self assessment 
online masterclass

Expert 
feedback



"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


Schermafdruk Pulse

http://portal.ou.nl/web/topic-serious-gaming/home/-/wiki/Main/Voorbeelden%2520Serious%2520Games


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


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?







Flipped classroom


Peilingen houden


Weblogs voor interactief 
leren


Pitches met peer review


Online masterclasses

Bingo?

Self-testing


Synchrone coachen


Serious gaming


Learning analytics


Wearable computing



Van e-learning naar 

i-learning?

Diverse vormen van leren waarbij 
Internettechnologie wordt gebruikt


Kan ook ‘blended’


Kan ook zelfgestuurd


Kan met activerende didactiek en interactie



Foto: Audrey Watters

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


Dank!

wilfred.rubens@ou.nl

@wrubens


wilfred@wilfredrubens.com
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