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ENKELE TRENDS 

(LEARNING TOMORROW)
1. De gestage groei van e-learning. 

Met name ‘blended learning’ wordt de ‘default’ manier van leren. 

2. Dankzij mobiele technologie is alomtegenwoordig en ‘naadloos’ 
leren mogelijk.

3. Leren wordt meer gepersonaliseerd.

4. We hebben steeds meer mogelijkheden om leren met technologie 
te versterken (online video, student response systemen, 
formatieve toetsen, sociale media).

5. Learning analytics (met kansen en uitdagingen).

6. Online leren en open education (waaronder MOOCs) (kamerbrief 
ministerie).

Bron: http://www.slideshare.net/wrubens/elearning-trends-and-developments-nhtv
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EXPERIMENTEREN KAN GEEN KWAAD
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http://www.foliaweb.nl/onderwijs/laat-mij-maar-lekker-aanpielemozen/


VISIE LEARNING TOMORROW
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•Onderwijs steeds meer gepersonaliseerd: op behoefte/op 

maat/verdiepend/flexibel

•Onderwijs meer: samenwerken/netwerkleren/community-leren

•Onderwijs meer: hybride leren (mixen en integreren) zo ook blended

leren



LEERPROCES IS STEEDS BELANGRIJK: 

HET DRAAIT OM DE STUDENT
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PERSONALISEREN

• leren op maat (eigen leerweg)

• direct feedback (persoonlijk)

Een middel is: Learning Analytics (SURF project) (Tracking)

=Data van en over lerenden en hun context heeft betrekking op de 

belangrijkste acties die lerenden uitvoeren binnen elektronische 

leeromgevingen, en data over de voortgang die zij boeken.

Kritische kanttekening:

- Staat in de kinderschoenen

- Nog niet in geïntegreerde systemen, maar wel bij specifieke 

technologieën
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http://www.surf.nl/themas/leren-en-toetsen/learning-analytics/index.html


WISKUNDE BIJ DOMEIN TECNIEK

• Studenten maken hun oefeningen online

• Extra uitleg met behulp van video

• Feedback op zowel tussenstappen als het eindresultaat

• Doen digitale toetsen in de klas

• Docenten kunnen studenten volgen

• Extra aandacht besteden aan relevante onderwerpen
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VOORBEELD

Wisweb: wiskunde met learning analytics + digitaal toetsen

https://vimeo.com/69238875
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https://vimeo.com/69238875


LEREN DOE JE SAMEN 

GAAT OM DE DIALOOG/INTERACTIE

BETEKENIS GEVEN AAN.

9



SAMENWERKEN SIMULEREN MET 

FLIPPED CLASSROOM/KENNISCLIP

Klein voorbeeldje DT kennisclip uit het lab (3D gipsprinter)

https://vimeo.com/63555971
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https://vimeo.com/63555971


VORMGEVEN AAN BLENDED LEREN

Een kennisclip is een korte weblecture (max. 10 minuten) waarin de 

docent bondig één specifiek onderwerp behandelt. 

- wat extra uitleg te geven over moeilijke punten;

- extra materiaal voor verdiepende uitleg; 

- extra zelfstudiemogelijkheden bevordert ‘dieper leren’; 

- de studenten kiezen zelf de nodige informatie. 

Naar aanleiding van de kennisclip:

•Discussie & dialoog & interactie stimuleren 

•Vragen stellen

•Extra informatie erbij vragen
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WEBCOLLEGES

Opname in de collegezaal

Videoproductie (serie)

Hoge productiewaarde 

Gesplitst per onderwerp (10 a 15 min)
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VOORBEELD: WEBCOLLEGE

Voorbeeld van een mooi webcollege:

http://www.universiteitvannederland.nl/college/wat-gebeurt-er-met-je-

als-je-een-zwart-gat-wordt-ingezogen/

voorbeeld 7:23 min - 9:35
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http://www.universiteitvannederland.nl/college/wat-gebeurt-er-met-je-als-je-een-zwart-gat-wordt-ingezogen/


STREVEN NAAR 

ACTIVERENDE DIDACTIEK  

MET 

AFWISSELENDE KRACHTIGE 

LEERACTIVITEITEN 
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HYBRIDE LEREN ; BLENDED LEARNING

Blended leren is een vorm van Hybride leren: gaat steeds om een mix

Blended leren:

=verzamelnaam leren (gestuurd/zelfgestuurd) met behulp van ICT (in het 
bijzonder internettechnologie)

= een vorm van e-learning namelijk een mix van ‘face to face’ leren en 
leren mbv ICT 15



VORMEN BLENDED LEARNING

• Sandwich 
groep-online-groep/online-groep-online (in en buiten de klas)

• Asynchroon-synchroon afwisselen 
(asynchroon:fora/online leerstof; synchroon: chat/virtual class)

• Samenwerkend - individueel leren

• ICT tijdens en buiten F2F-bijeenkomsten

Allerlei vormen zijn mogelijk: of steeds hetzelfde patroon (zie je vaak in MOOCs); of 
flexibiliteit inbouwen of zelf bepalen als student etc..

Bron: http://www.slideshare.net/wrubens/elearning-trends-and-developments-nhtv
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VOORBEELD DT: BLENDED LEARNING

Online maken van oefeningen

De casus van Mechanica

https://vimeo.com/52545492

online en offline begeleiden van studenten bij exacte vakken

https://vimeo.com/63660994
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https://vimeo.com/52545492
https://vimeo.com/63660994


BLENDED LEARNING

Combinatie van online en offline leren

Contacttijd effectiever invullen

Begeleiding combineren met learning analytics tijd en plaats 

onafhankelijk
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CONCLUSIE

• Het gaat om het echte leren stimuleren (studenten vinden het leuk)

• Het gaat om de vraag: waar kun je het leren versterken met digitale 

media

Herontwerp van je onderwijs!

Digitale didactiek!

• Experimenteer + reflecteer = leren (voor iedereen)
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VEEL PLEZIER EN INSPIRATIE VANDAAG

Online leren staat op de agenda 

En leer vooral ook met en van elkaar + deel materiaal 

En focus vooral op wat er al is

(binnen CE/binnen DEM/binnen de HvA).
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