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Leren in de 21e eeuw

 Iets over de Open Universiteit en CELSTEC
 Leren in de toekomst: 

Research beste voorspeller
 Research Thema's in CELSTEC:

– Leren en Cognitie
– Leernetwerken voor professionele  
   ontwikkeling
– Nieuwe Media voor leren en onderwijs

 Voorbeelden van ieder en de implicaties 
voor de toekomst
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Belangrijkste Research Doelen

1. Stimuleren van Leven Lang Leren
– Effectiever, Efficiënter en Attractiever Leren
– Intensiveren van Leren, verhoging participatie
– Integreren van Leren in het dagelijks leefpatroon
– Stimuleren en accrediteren van informeel leren
– Flexibiliseren, individualiseren, sociale inclusie



Belangrijkste Research Doelen

2. Stimuleren van sociale interactie
  Open uitwisseling van ervaring en kennis 
 Elkaar helpen bij het leren (niet alleen docent)
 Open Toegang van Kennis en Leermiddelen
 Inrichten van Leernetwerken

– per organisatie
– in de regio
– per vakgroep, landelijk/internationaal
– etc.



Belangrijkste Research Doelen

3.  Automatisering van de ondersteuning van leren
 Effectief gebruik maken van nieuwe media (Internet, Mobiel, 

Games, Audio-Visuele Media, etc.) bij het leren
 Gebruik van technologie om werklast docenten te verminderen 

(b.v. geautomatiseerd verslagen nakijken; organisatie van 
berichtenstroom/vraag-antwoord)

 Leren overal bereikbaar maken (thuis, werk, mobiel,..) 



De Drie Thema's nu één voor één

• Leren en Cognitie (Learning & Cognition)
• Leernetwerken (Learning Networks)
• Nieuwe Media voor leren (Learning Media)

• Voorbeeld van een resultaat van ieder



Research Thema: Leren en Cognitie

» Onderzoek naar de manier waarop 
mensen leren; kennis creëren, 
opslaan en gebruiken

» Afleiden van principes voor effectief 
instructieontwerp

» Onderzoek naar cognitieve belasting

Resultaat o.a.: 
Instructie Ontwerp 
Methodieken voor 
 het aanleren van 

 complexe vaardigheden

Resultaat o.a.: 
Instructie Ontwerp 
Methodieken voor 
 het aanleren van 

 complexe vaardigheden



b.v. 4C/ID model
Methodiek voor het

aanleren van
complexe 

vaardigheden



Technologie: Adaptieve Leeromgevingen 

» IMS Learning Design: standaard
» Een cursus bestaat uit:

a. Leermaterialen
b. Services (chat, forum, etc.)
c. Leertaken en werktaken
d. MultiRol Werkprocessen
e. Adaptatieregels
h. Notificaties
i. Levering via meerdere media

» Gebruik voor: Serious Games, 
aanleren complexe vaardigheden, 
adaptief onderwijs, etc.

» Ondersteuning training docenten 
en verlichten werklast
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Research Thema: Leernetwerken voor 
professionele ontwikkeling

• Onderzoek naar de vraag hoe 
netwerken van professionals 
effectief kunnen worden ingericht 
voor het uitwisselen van kennis 
en ervaring

• Expliciete aandacht voor:
– Stimuleren van actieve 
participatie
– Digitale Persoonlijke 
Ontwikkelplannen
– Assessment & ePortfolio
– Leven Lang Leren
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Voorbeeld:
Ondersteunen bij het zoeken naar geschikte 

bronnen en leertaken 

Gegeven:
– een groot aantal bronnen en taken 

– de persoonlijke voorkeuren en voorkennis

(principe van indirecte sociale interactie)
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Ander Voorbeeld:
Digitaal Persoonlijk Ontwikkelplan voor

permanente en flexibele 
competentieontwikkeling
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Research Thema: Nieuwe Media voor Leren

• Exploreren van het nuttig 
gebruik van nieuwe 
technologie voor leren

• Thema's:
– Serieus Games
– Mobiele telefoons/eBooks
– Sociale Media (Web 2.0)
– Metadata voor leren
– Mixed Realities

Resultaat o.a.: 
Een metadata systematiek voor 

het leren van architectuur 
(mace project)
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Start Video!!



Wat ga ik morgen ánders doen?

• Adaptieve leeromgevingen inrichten, rekening 
houdend met principes die voortkomen uit cognitie 
studies. Voorbeeld: modellen voor het effectief 
aanleren van complexe vaardigheden & learning 
design technologieën om deze te implementeren

• Inrichten van effectieve leernetwerken, inclusief de 
toepassing van recommender systemenen het 
maken/uitvoeren van digitale persoonlijke 
ontwikkelplannen



Wat ga ik morgen ánders doen?

• Gebruik maken van mobiele technologie om bestaande 
omgevingen te verrijken met kennis en leeractiviteiten

• Opzetten en gebruik maken van gestructureerde 
kennisbestanden

• Nóg meer gebruik maken van serieus games en 
simulaties om vaardigheden te oefenen en te bestuderen



Dank voor uw aandacht!
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