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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


Aard van e-learning is sterk 
verbreed

(straks voorbeelden)



Misverstanden



Bron: natuur.ariena.com

Trend vs Hype

http://natuur.ariena.com/slak.php?PHPSESSID=figgbj5g6la8kq4hgp7heioho7


Tools zijn geen trends

Foto: Stockfoto © Maksym Yemelyanov #7908742



"The Tortoise and the Hare - Project Gutenberg etext 19993". Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Tortoise_and_the_Hare_-_Project_Gutenberg_etext_19993.jpg#mediaviewer/
File:The_Tortoise_and_the_Hare_-_Project_Gutenberg_etext_19993.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Tortoise_and_the_Hare_-_Project_Gutenberg_etext_19993.jpg#mediaviewer/File:The_Tortoise_and_the_Hare_-_Project_Gutenberg_etext_19993.jpg


In welke mate zijn onderstaande 
uitspraken fabels?


Jongeren zijn digital natives, ouderen digital immigrants


Jongeren kunnen multitasken


Onderzoek onderstreept de invloed van leerstijlen op 
leren


We onthouden 10% van wat we lezen en 90% van wat 
we doen


Technologieën veranderen de manieren waarop we leren



Technology push: didactische drama’s

Technology pull: gemiste kansen


P. Sloep, 2011



Invloed van ICT op leren



Didactische 
inzichten

Technologische 
ontwikkelingen

E-learning



Bron: Digital Birmingham

Technologische ontwikkelingen + 
inzichten in didactiek = 


potentie voor onderwijs en leren 

Technologie als middel, ‘enabler’ en katalysator

http://www.digitalbirmingham.co.uk/blog/category/broadband


Bron: Ruben Puentedura

http://youtu.be/us0w823KY0g
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/25/SAMRAContextualizedIntroduction.pdf


Bron: Ruben Puentedura

Wat 
mist u?

http://youtu.be/us0w823KY0g
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/25/SAMRAContextualizedIntroduction.pdf


Voorbeelden



Bron: Ruben Puentedura

http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/25/SAMRAContextualizedIntroduction.pdf


Peilingen houden



Mogelijke toepassingen


A.Om discussies op gang te brengen

B.Om meningen te peilen bij gevoelige 

onderwerpen

C.Om ‘stille’ leerlingen bij de les te 

betrekken

D.Ideeën inventariseren

E.Om te checken of leerlingen uitleg 

hebben begrepen

F.Voorkennis activeren



Effectief mits: 
onmiddellijke 

feedback 
Timing vragen 

geen effect 

Lantz & 
Stawiski, 2014 

Foto: Alumroot

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


Mobiele en draadloze 
technologie faciliteert….



Mobiele en draadloze 
technologie faciliteert….

…en leidt tot pedagogisch-
didactische uitdagingen



Bron: Ruben Puentedura

http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/25/SAMRAContextualizedIntroduction.pdf


Feedback geven in 
document



Self-tests



Self-tests

Vragen 
betrekking 

scope 
onderwerp



Self-tests

Open vraag



Self-tests

Expert 
feedback



Testing effect

NRC, januari 2011



Testing effect

NRC, januari 2011

Bouwmeester cs (2013). Studenten die zich 
met zelftoetsen voorbereiden op een 

summatieve toets scoren hoger



Testing effect in VO
Tussentijds, formatief, toetsen leidt tot betere 

resultaten bij de eindbeoordeling.
Geef leerlingen mogelijkheid om na toets alles 

opnieuw te bestuderen.
Toets herhaaldelijk, niet één keer.

Toets dezelfde kennis summatief, als bij tussentijdse 
toetsen.

Maak leerlingen bewust van het belang van 
tussentijdse toetsen voor het leren.

Dirkx (2014) 



Bron: Ruben Puentedura

http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/25/SAMRAContextualizedIntroduction.pdf


ELO gebruiken voor co-creatie

Leerlingen betekenisvol thema laten kiezen 


Werken in groepjes, onderlinge 
taakverdeling


Informatie laten zoeken


Verwerken: video’s maken, teksten 
schrijven, toetsvragen



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


Foto: iqoncept

http://nl.depositphotos.com/4925358/stock-photo-ruler-learn-to-grow.html


Progressie zien: wat gaat goed?



Simulaties en 

Foto: Jutten Simulations

http://www.just.nl/product/just-kassatrainer/


Simulaties en 
Simulaties 

Interactieve content

Feedback

Opdrachten op verschillende niveaus

Eigen tijd en tempo


Foto: Jutten Simulations

http://www.just.nl/product/just-kassatrainer/


Bron: Ruben Puentedura

Eigen 
voorbeeld?

http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/10/25/SAMRAContextualizedIntroduction.pdf


ICT is alomtegenwoordig, 
biedt veel mogelijkheden en 

is effectief (mits….)
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Koken

• Recept
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• Ingrediënten
• Vakmanschap
• Restaurant

Vrij naar Paul Kirschner

Onderwijs

• Curriculum
• Didactiek
• Leertechnologie
• Leerinhouden
• Docenten
• ‘Leerlandschap’
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wilfred.rubens@ou.nl

@wrubens


wilfred@wilfredrubens.com

http://www.wilfredrubens.com

mailto:wilfred.rubens@ou.nl
mailto:wilfred@wilfredrubens.com
http://www.wilfredrubens.com

