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Programma 

•  Vragen ter verduidelijking 
•  Vervolgens op hoofdlijnen 
•  Daarna specifieke vragen 



Vragen ter verduidelijking 

•  Fiona Grooters 





De belangrijkste trends rond ICT en leren 
zijn eigenlijk niet technologisch van 
aard….. 



 
…..maar beïnvloeden gebruik ICT wel 



…en worden mogelijk gemaakt door 
nieuwe technologie 



Belangrijkste ontwikkelingen 

•  Netwerksamenleving: van functioneren in 
een duidelijke overzichtelijke hiërarchie 
naar je kunnen bewegen en stand kunnen 
houden in een netwerk  

•  Individu centraal: van werken met 
doelgroepen naar iedereen persoonlijk en 
op maat bedienen 



Belangrijkste ontwikkelingen (2) 

•  Nieuwe organisatiemodellen: herbezinning 
op rol en toegevoegde waarde van 
organisatie en de wijze van organiseren 

•  Technologisering van het leven: 
technologie dringt steeds meer door in ons 
dagelijks leven 



Vragen 

•  Mis je belangrijke trends als het gaat om 
e-learning in het algemeen? Welke 
trends mis je dan? Waarom? Wat zijn 
illustraties/voorbeelden van deze 
aanvullende trends? 
Beschouw je enkele trends in het concept 
als hypes? Zo ja: welke en waarom? 



Belangrijkste uitdagingen (1) 

•  Lerend werken of werkend leren. De 
manieren van leren veranderen. Hoe 
formaliseren we leerervaringen in de 
praktijk en hoe verantwoorden we dat?  

•  Spanning tussen het leveren van 
flexibiliteit en het leveren van een 
basiskwaliteit met minder middelen. Ligt 
de oplossing in ‘massamaatwerk’?  



Belangrijkste uitdagingen (2) 

•  Hoe sluiten we aan op het netwerk en hoe 
sluit het netwerk aan op ons?  

•  Hoe nemen we docenten mee in deze 
ontwikkelingen?  



Belangrijkste technologieën 

•  1.  Cloud computing  
•  2.  Social media 
•  3.  Verrijkte content / rijk leermateriaal  
•  4.  Augmented Reality  
•  5.  Persoonlijke leeromgeving 
•  6.  Managementinformatie 2.0 
•  7.  Semantisch web 
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