Samenvatting Education & ICT
VOCUS heeft deze samenvatting te danken aan Evi van Saase & Simone Vermeulen.
Het gebruik van deze samenvatting is bedoeld als studeerhulp na het lezen van de
verplichte literatuur. Gebruik van deze samenvatting is geheel voor eigen risico.
Soms wordt er verwezen naar bladzijden of tabellen in het originele boek.
Succes met studeren!

1.1 Artikel Clark
Het doel van dit onderzoek is om de verschillende visies op de invloed van media en de
attributen van media op leren, motivatie en efficiency gains uit te leggen en aan te scherpen.
Het is een reactie op de kritiek van Kozma.
Structuur artikel
● Korte samenvatting argumenten over media effecten
● Karakteriseren van de vele reacties op de controversiële bewering dat media geen
invloed heeft op leren of motivatie
● Reactie op de specifieke kritiek van Kozma
Introductie
Een korte geschiedenis van mediaonderzoek
Er zijn veel onderzoeken geweest die hebben aangeven dat media wel invloed heeft (bijv. op
de economie), maar dat media geen invloed heeft op leren en instructie. Voorbeelden van
onderzoeken of artikelen:
● Lumsdaine - concludeerde dat voordelen van media grotendeels economische waren
en dat het gebruikt werd om de technologie van een instructie methode te
ontwikkelen.
● Mielke - adequaat ontworpen onderzoek over leer voordelen van media heeft geen
significante verschillen tussen behandelingen
● Wilbur Schramm - beweerde dat leren meer wordt beïnvloed door de inhoud dan bij
de instructie strategie in een medium dan door het type medium
● Enz.
Ook Clark zelf beweerde dat men niet profiteerde van invloed van media bij het leren.
= Clark: ‘there were no learning benefits possible’
●
●
●
●
●

Medium beïnvloedt niet het leren
Medium en onderwijs moeten gescheiden
Instructie methode = bepalend
Medium zoekt naar problemen om op te lossen
Grocery truck metaphor → medium vervoert alleen, zelf niet effectief

De belangrijkst aspecten van het leren door media-argumenten
Clark stelt in eerdere artikelen dat media meer een middel zijn om instructie te leveren, dan
een middel op leren te beïnvloeden. Artikelen gaven bewijs dat de hypothese dat
instructiemethoden verward waren met de media en dat de methoden het leren
beïnvloeden ondersteunde.
Clark stelde verder dat elke benodigde leer methode ontworpen kon worden aan de hand
van verschillende media presentaties. Hij betwistte de unieke contributies van media
attributies.
Salomon en andere auteurs stelde dat het niet het medium was dat leren beïnvloedde, maar
meer de kenmerken van de media die het ‘cognitieve proces’ kunnen vormen.

Probleem met media attributie argument is dat er sterk bewijs is dat veel verschillende
media bijdragen aan het bereiken van een gezamenlijk leerdoel. (Bijv. verschillende gelijke
effectieve manieren om details te highlighten naar zoomen)
Clark zijn kritieke punt van zijn argument is dat als er geen enkel media attributie is dat een
unieke cognitief effect voor een bepaalde leertaak heeft, dan zal de attributie door andere
variabelen worden veroorzaakt.
Een vervangbare uitdaging
Het gaat er volgens Clark om dat de media die gebruikt kan worden bij het leren, zo goed
moet zijn dat geen andere manier van instructie geven een beter resultaat geeft. De
ontwerper van instructie moet de goedkoopste manier van instructie ontwerpen kiezen als
bepaalde media precies hetzelfde beste resultaat geeft.
→ dit kan grote gevolgen hebben voor instructie onderzoek, theorie en ontwerp. Cognitieve
instructie theorie kan verplaatsen naar een belangstelling met instructiemethoden die de
structurele elementen van het cognitieve proces ondersteunen.
Tevens is het belangrijk dat de theorieën rond de onderliggende structurele kenmerken van
de gedeelde eigenschappen van de verwisselbare variabelen worden gevormd en niet rond
de irrelevante variabelen.
Kozma en collega’s uitdagen voor de replacaebility test: bewijs vinden in een goed
ontworpen studie waarbij een medium of media bijdrage niet kan worden vervangen door
een andere media en bijdraagt aan het bereiken van dezelfde leerresultaten voor elke
gegeven student en leertaak = sleutel tot zijn argument
→ want als een behandeling vervangen kan worden door een andere behandeling met
dezelfde resultaten, dan is de oorzaak van de resultaten in een gedeelde eigenschappen van
beide behandelingen
Wat is een instructiemethode en wat is het verschil met een medium?
Instructiemethode = is een manier om informatie te vormen zodat het het cognitieve
proces, dat nodig is voor motivatie of prestatie, activeert, verdringt of compenseert. (bijv.
het geven van een voorbeeld bij de uitleg van instructie).
Een verwarring aan technologieën
In de ogen van Clark worden twee methodes, ‘delivery technology’ en ‘design technology’
door elkaar heen gehaald, terwijl er een groot verschil tussen zit. Beide technologieën
maken een essentieel maar verschillende bijdrage aan educatie. Waar ‘delivery technology’
kijkt naar essentiële instructiemethoden die gebaseerd zijn op beschikbare middelen en de
kosteneffectiviteit, let de ‘design technology’ meer op het beïnvloeden van prestaties.
Motivatie en media
Clark vind ook dat media niet verantwoordelijk is voor het motiveren om te leren. Er is
bewijs dat overtuigingen van studenten over hun kansen om te leren van media verschillend
zijn voor elke student.
Wat zijn de tegenargumenten

Tegen argumenten gecategoriseerd in vier typen weerleggingen richting het basis argument
(zie ook kopjes hieronder)
1. Redenering gebaseerd op het normale gebruik van een medium
2. Meta-analyse bewijs
3. Problemen met empirisme en logical positivism
4. Langzame hoop voor media attributies
Gewoonlijke gebruiken
View dat media en methode identiek en onafscheidelijk zijn zien vanuit de gewoonlijke
gebruiken ‘usual uses’ argument. Deze ontstaat doordat media specialisten overtuigingen
voortbrengen over ‘best’ contents en methoden over elk medium.
Clarks argument: De gewoonlijke gebruiken (dus bijv. gewoon een tekstboek i.p.v. een
computer) zijn niet slechter voor de prestaties dan de nieuwe media die gebruikt wordt bij
het leren.
→ Een onderzoek van Suppes waarbij rekenen leren wordt gebruikt met en zonder
computers ondersteund dit, want de drill and practice had invloed op de prestatie en niet de
computers.
Meta-analytisch bewijs
Uit onderzoeken in naar voren gekomen dat bij instructie waarbij een computer werd
gebruikt bij lesgeven, de resultaten beter waren. Maar, dat ligt niet aan de computer maar
aan de onderwijsmethode.
Afgunst voor het empirisme
Cunningham bijvoorbeeld was het niet eens met Clark dat media geen verschil uitmaakte
richting leren of motivatie. Maar hij gebruikte vooral kwalitatief onderzoek en niet de
empirische methode.
Wel is Clark het er mee eens dat zijn eis een hypothese en geen conclusie is dat instructie
methoden verantwoordelijk zijn voor de leer winsten.
Noodzakelijke media-attributen
Sommigen zeggen dat nieuwe media, zoals de televisie, voor een unieke cognitieve
representatie kunnen zorgen (bijv. doordat je op de televisie dingen in 3D kunt zien) en dat
de televisie dus van groot belang is. Sommige gaan zo ver dat ze zeggen dat nieuwe
‘intelligence’ mogelijk is als resultaat aan blootstelling van deze attributies.
Clark gaf bewijs dat niet één bepaald medium een uniek cognitief effect heeft omdat ze
hetzelfde leerdoel vervullen.
→ Hier kwam wel een tegenargument van Petkovitch and Tennyson op. Zij zijn het mee eens
dat media vergelijkingsstudies niet te gebruiken zijn, maar zeggen dat bepaalde media
attributies belangrijke bijdragen maken aan leren.
Argument van Kozma over de invloed van media op leren
Belangrijk om te zeggen = Kozma is het met Clark eens dat er geen betwistbaar bewijs is dat
media onder wat voor conditie dan ook leren verhoogd

Kozma laat onderzoeken zien waar behandelingen met kenmerken van media nodig zijn
voor leren als bewijs voor de waarde van attributie onderzoek.
Maar Clark zegt daarover dat elke behandeling dat voldoende is voor leren moet alles wat
nodig is om te leren belichamen. De benodigde conditie van de behandeling die voldoende
was om leren van instructie te veroorzaken is het best gekenmerkt als een
instructiemethode die het cognitieve proces voor leren veroorzaakt.
Structurele en oppervlakkige kenmerken van onderzoek-constructen
De concepten necessary en sufficient zijn gelijk aan de concepten structural en surface
kenmerken in onderzoek naar de rol van analogieën in transfer tijdens probleem oplossen.
Instructiemethoden zijn structurele kenmerken van een media attributie studies. Aan de
andere kant zijn instructie methoden een surface kenmerk van behandelingen betreffende
de economics van leren.
Clark accepteert het idee dat het voor leren nodig is dat een medium of dat media
gepresenteerd moet worden. Maar als leren ontstaat door blootstelling aan bepaalde media,
dan wordt het leren veroorzaakt door de instructiemethode die ‘in die media zit.’ Methode
is de inclusie van een of meerdere mogelijke representaties van een cognitief proces of
strategie dat nodig is om te leren, maar studenten zelf niet kunnen verkrijgen.
Volgens hem doet Kozma het verkeerd omdat hij van ons vraagt dat we media als een
integraal aspect van de methode beschouwen.
Dus volgens Clark gaat het veel meer om de instructiemethode die met behulp van media
wordt gegeven. Er zijn vele soorten media die de instructiemethode over kunnen brengen.
Het gaat er niet om welke soort media het beste is, want elke medium heeft zijn eigen
efficiencykenmerken.
Clark stelt dus dat ons falen om het medium van de methode te onderscheiden een enorme
verstoring en verspilling veroorzaakt in een belangrijk en duur onderzoeksgebied. We blijven
investeren in dure media om te hopen dat het winst produceert met betrekking tot leren.
● Als leerwinsten worden gevonden verbinden we ze aan het gebruikte medium en
niet naar de actieve ingrediënt in instructie.
● Als leerwinst uitblijft, veronderstellen we dat we het verkeerde soort media hebben
gekozen.
Bewijs voor Kozma’s kijk
Een belangrijke vraag die gesteld moet worden over het nut van media-attributen is of
andere lerenden die geen media gebruiken dezelfde resultaten boeken als lerenden die wel
media gebruiken.
Conclusie
Kozma is het eens met Clark dat er nog geen bewijs is dat media of media-attributen leren
zouden beïnvloeden. Dit is de conclusie van alle media onderzoekers die zich in dit dialoog
hebben gemengd. Maar Kozma hoopt wel dat toekomstig onderzoek positiever zal zijn. Hij
denkt dat we nog wel een verbinding kunnen vinden tussen media-attributen en leren.

In het kort is de bewering van Clark dat media een belangrijke invloed heeft op de kosten of
snelheid van leren, maar dat alleen het gebruik van geschikte instructiemethodes leren
zullen beïnvloeden. Media-onderzoek is een triomf van enthousiasme over inhoudelijk
onderzoek van structurele processen in leren en instructie. Hij definieert methoden als de
voorziening van cognitieve processen of strategieën die nodig zijn voor leren, maar
studenten zichzelf niet kunnen of willen voorzien.
De ontwikkeling van een instructie ontwerp is complex. Hij vindt dat we beginnen met een
oplossing en dan zoeken naar problemen die we met de oplossing op kunnen lossen. Dus we
beginnen met enthousiasme voor een bepaald medium en dan zoeken naar een juiste en
goede context zodat er bewijs wordt gevonden voor de oplossing.
We moeten een grotere waardering voor negatief bewijs krijgen en beginnen met de focus p
het probleem.

1.2 Artikel Kozma
Introductie
Het artikel richt zich op de positie van Clark in het debat: media heeft onder geen enige
omstandigheden invloed op leren. Het artikel herziet de vragen gesteld door Clark om de
condities te ontdekken waaronder media leren wel beïnvloedt. Het stelt de behoefte om de
mogelijkheden van media te overwegen en de methode die deze aanneemt als ze
interacteren met het cognitieve en sociale process waarmee kennis wordt geconstrueerd.
Clark beweert dat het medium geen invloed heeft op leren, maar dat het gaat om de
instructiemethode die door middel van het medium gegeven wordt. Metafoor: ‘’media are
mere vehicles that deliver instruction but do not influence student achievement any more
than the truck that delivers our groceries causes changes in our nutrition"
Als de vraag wordt herzien wordt er gezegd: ‘’Will media influence learning’’. Als er nog geen
relatie tussen media en leren is kan het zijn omdat we er nog geen gemaakt hebben. Want
als we de potentiële relatie tussen media en leren nog niet begrijpen, kunnen we er ook niet
één maken.
Als we een relatie willen maken moeten we eerst begrijpen waarom we er nog geen hebben.
Tot nu is de bron van onderzoek en theorieën behavioristische roots. Er missen notities of
beschrijvingen van de cognitieve, affectieve of sociale processen waarbij leren plaatsvindt.
Ook mist een beschrijving van de onderliggende structuren en functies van media die
waarschijnlijk dienen als causale mechanisme die de processen beïnvloeden. Dit is
gekarakteriseerd aan de hand van het metafoor. Het medium is een inerte transporteur van
een actieve stimulus, waaraan de leerling een gedragsreactie geeft.
Leren is niet een response op instructie levering.
Leren = een actief, constructief, cognitief en sociaal process waarbij de lerende strategisch
beschikbare cognitieve, fysieke en sociale bronnen manages om nieuwe kennis te creËren
door te interacteren met informatie in de omgeving en het integreren van informatie dat al
in het geheugen is opgeslagen.
Leren = een wederkerige interactie tussen de cognitieve bronnen van de lerende en
aspecten van de externe omgeving en de interactie is sterk beïnvloed door de omvang
waarin interne en externe bronnen bij elkaar passen
We begrijpen de potentie van een relatie tussen media en leren als we overwegen dat het
een interactie is tussen cognitieve processen en kenmerken van de omgeving.
Kozma gebruikt in zijn artikel de interactie tussen informatie en mentale processen als
framework om de potentiele relatie tussen leren en media te leggen.
●
●
●
●
●

Het medium heeft echt een toegevoegde waarde
Activeert voorkennis en representatie meerdere situaties
Medium bepaalt de methode
Relatie tussen media en leren is een vereiste
Meer onderzoek is nodig

Succesvolle interacties in twee omgevingen
- ThinkerTools: White heeft een computer-gebaseerde leeromgeving ontwikkeld, om
leermoeilijkheden van studenten bij het Newton mechanisme aan te pakken. Dit
curriculum bestond uit vier modules die geleidelijk geavanceerde modellen over
kracht en beweging presenteerden. Dit programma bleek een positief effect te
hebben op de prestaties van de studenten. Deze vier modules waren:
o Motivation phase - de leraar beschrijft realistische situaties over krachten en
studenten wordt gevraagd naar uitkomsten
o Model evolution phase - studenten werken in paren om problemen op te
lossen die zijn gepresenteerd tijdens de motivation phase
o Formalization phase - studenten moeten met een ‘wet’ komen die gedrag van
de microwereld beschrijft
o Transfer phase - studenten gebruiken de ‘wet’ om antwoorden te krijgen op
de gestelde vragen uit de motivation phase
- The Jasper Woodbury Series: Studenten hebben vaak moeite met kennis dat ze
hebben toe te passen in de echte wereld. Omgekeerd wordt de kennis van
oplossingsstrategieën die zij op school verwerven vaak opgeslagen op manieren die
niet worden opgeroepen door probleemsituaties die zij buiten de school
tegenkomen. Dit beperkt de overdraagbaarheid en bruikbaarheid van school
geleerde kennis aanzienlijk, wat soms het "inerte kennisprobleem" wordt genoemd.
Probleemsituaties bij wiskunde werden op video laten zien. De set van
probleemsituaties boden de leraren en studenten beelden van de echte omgeving
om complexe wiskundeproblemen op te lossen. Uit dit experiment bleek dat deze
manier wel degelijk hielp om probleemoplossingen ook in de echte wereld toe te
kunnen passen.
De rol van media
Wat houdt media eigenlijk in?
● Media = kan geanalyseerd worden in termen van hun cognitievele relevantie
mogelijkheden of attributies. Dit bevat de technologie, symbool systemen en proces
mogelijkheden van een medium. Dit zijn de hoofdkenmerken van media die we
gebruiken om iets bijv. te classificeren als een televisie. Elk medium kan dus
gedefineerd en onderscheiden worden van andere aan de hand van deze
mogelijkheidheden.
○ Technologie = is het fysieke, mechanische of elektronische vermogen van een
medium dat zijn functie en tot op zekere hoogte zijn vorm en andere
kenmerken bepaalt.
○ Symbool systemen = zijn sets van symbolische uitdrukkingen waarmee
informatie wordt gecommuniceerd over een referentiekader
○ Proces mogelijkheden = het vermogen van een medium om op beschikbare
manieren op beschikbare symboolsystemen te werken. In het algemeen kan
informatie worden weergegeven, ontvangen, opgeslagen, opgehaald,
georganiseerd, vertaald, getransformeerd en geëvalueerd tussen andere
processen
● Hoe hebben de mogelijkheden van computer het leren gefaciliteerd dat is gebeurd in
het ThinkerTools project?

○ Ten eerste de mogelijkheid dat computers dynamische symbolische
elementen moeten presenteren, werd gebruikt om de representaties van
"bewegende objecten" te creëren.
○ Ten tweede het vermogen van de computer om input van de studenten te
krijgen en deze gegevens te procedureren werd gebruikt om de symbolische
objecten te verplaatsen volgens de wetten van de mechanica.
● Welke contributie heeft de videodisk gemaakt om t eleren in het Jasper project?
○ Ten eerste hielp het vermogen van video om complexe, dynamische sociale
contexten en gebeurtenissen te presenteren studenten te helpen bij het
bouwen van rijke, dynamische mentale modellen van deze situaties.
○ Ten tweede bevat de video veel details en informatie, informatie die cruciaal
is voor de oplossing van het probleem.
○ Ten slotte en het belangrijkste is dat de visuele en sociale aard van het
verhaal, zoals gepresenteerd met video, eerder relevante situationele
voorkennis zal activeren, zodat studenten dit kunnen gebruiken om het
probleem op te lossen.
● Leren met media kan gezien worden als een proces waarin voorstellingen worden
gemaakt en procedures worden uitgevoerd. Dit wordt soms door de lerende gedaan,
en soms door het medium.
De lerenden in het ThinkerTools project profiteerden van het gebruik van computers omdat
de mogelijkheden van dit medium werden gebruikt om voorstellingen aan te bieden en
acties uit te voeren die voor de lerende zelf moeilijk waren.
Lerenden in het Jasper project profiteerde van het gebruik van televisie omdat het medium
werd gebruikt om problemen te presenteren die ingebed waren in complexe, sociale
omgevingen. Het Jasper project maakte het voor lerenden mogelijk om hun kennis over het
oplossen van procedures te verbinden met problemen in de echte wereld.
Implicaties voor onderzoek
Het doel van onderzoek voor toegepaste of ontwerpwetenschappers is om de specifieke
oorzakelijke elementen te identificeren en die gewenste gebeurtenissen in specifieke
situaties produceren.
De doelen van het specificeren van mechanismen en het beschrijven van interacties komen
grofweg overeen met de analytische en systemische benaderingen van onderwijskundig
onderzoek beschreven door Salomon (1991) en kwesties van interne en externe validiteit
opgeworpen door Ross and Morrison (1989). Beide benaderingen identificeren samen
causale mechanismen en observeren hoe er wordt geïnteracteerd in complexe sociale
situaties.
● Het doel van de analytische benadering is om situaties te manipuleren en te
beheersen om de interne validiteit te vergroten en specifieke causale mechanismen
en processen te isoleren. De doelen van de analytische benadering zouden dan
worden bevorderd door observaties van het fenomeen gedurende de gehele
veranderingsperiode en door een hoge waarnemingsdichtheid ten opzichte van de
mate van verandering.

● De tweede benadering besproken door Salomon (1991) is de systemische
benadering. Deze benadering is gebaseerd op de aanname dat elke gebeurtenis,
component of actie in de klas het potentieel heeft om het klaslokaal als geheel te
beïnvloeden. Het doel is om patronen van relaties tussen systemen of componenten
of gebeurtenissen te beschrijven.
Implicaties voor praktijk
Clark beschouwt attributen niet als variabelen in de mediatheorie omdat ze niet
noodzakelijk of uniek zijn voor een bepaald medium.
Clark's scheiding van media van methode creëert een onnodig en ongewenst schisma tussen
de twee. Medium en methode zouden een meer integrale relatie moeten hebben. Beide
maken deel uit van het instructieontwerp. In goede ontwerpen laten de mogelijkheden van
een medium toe dat methoden en de methoden die worden gebruikt profiteren van deze
mogelijkheden. Als media het leren gaan beïnvloeden, moet de methode worden verward
met medium. Media moeten ontworpen zijn om ons krachtige nieuwe methoden te geven,
en onze methoden moeten gepast voordeel halen uit de mogelijkheden van een medium.
Daarentegen moet er onderscheid worden gemaakt tussen attributie als een mogelijkheid
van een medium en de variabiliteit van het gebruik. De attributies van een medium zijn de
mogelijkheden: de mogelijkheden van een medium zijn altijd aanwezig.
Dus: De context is belangrijk bij de integratie van media en methode. Media zal alleen een
significante contributie richting leren maken in scholen als de toepassing zo ontworpen is dat
het in een complex sociaal en culturele omgeving van leren past en toegankelijk is. Media zal
alleen bijdragen aan schoolhervorming als de systemen goed ontworpen zijn rond alle taken
en beperkingen waar leraren en klaslokalen mee worden geconfronteerd.
Een medium is zo onderscheidend dat het bepalende cluster van attributen uniek is, dat wil
zeggen dat het verschilt van de bepalende clusters van andere media. Dit heeft twee
implicaties voor de focus van onze theorieën:
● We moeten de causale mechanismen specificeren waarmee cognitieve en sociale
processen worden beïnvloed als studenten interageren met de bepalende
mogelijkheden van een medium (d.w.z. attributen).
● We moeten het gepaste gebruik van deze mogelijkheden specificeren (d.w.z.
variabelen), dat wil zeggen, de manieren waarop deze mogelijkheden kunnen
worden gebruikt om het leren voor bepaalde studenten, taken en situaties te
beïnvloeden.
Clark beweert echter dat zelfs als dergelijke attributen als media attributen worden
beschouwd en zelfs als onderzoek aantoont dat deze attributen geassocieerd zijn met leren,
ze geen rol spelen in de instructietheorie tenzij de relatie tussen hen een noodzakelijke is.
Noodzakelijke voorwaarden zijn die waarbij een gebeurtenis niet kan plaatsvinden, terwijl
voldoende omstandigheden aanwezig zijn in de aanwezigheid waarvan een gebeurtenis
moet plaatsvinden. Het is handig om die omstandigheden te kennen, zonder welke het leren
niet zal plaatsvinden. Maar voor een ontwerpwetenschap is het belangrijker dat instructie
theorieën gebaseerd zijn op de omstandigheden waaronder leren zal plaatsvinden.

Onze media theorieën en onderzoek moeten op beide, de mogelijkheden en de complexiteit
in sociale situaties waarin het gebruikt wordt reflecteren.
Conclusie
Kozma: gelooft dat als we van de vraag "Hebben media invloed op leren?" naar de vraag "Op
welke manieren kunnen we de mogelijkheden van media gebruiken om het leren voor
bepaalde studenten, taken en situaties te beïnvloeden?" gaan, we de ontwikkeling van ons
vakgebied bevorderen en bijdragen aan de herstructurering van scholen en de verbetering
van onderwijs en opleiding.

2.1 artikel Salinas
Titel: From Dewey to Gates: A model to integrate psychoeducational principles in the
selection and use of instructional technology.
In de inleiding wordt er gesproken van het feit dat technologie nog niet door iedereen wordt
geaccepteerd. Enerzijds wegens het feit dat sommige mensen sceptisch zijn over ´teaching
effectiveness´ en anderzijds, omdat het voor sommige mensen onduidelijk is over hoe
pedagogische principes tot uiting komen met technologie. Het is daarom dat Gelenter, een
professor aan Yale, sprak van internet als ´play[ing] frisbee; hij is ervan overtuigd dat je eerst
moet leren lezen en wiskunde, etc voordat je gaat werken/spelen met het internet.
Dit terwijl het internet een uitermate goede tool kan zijn voor het leren.
“Why is technology, then, so seriously underutilized (weinig in gebruik) in today’s higher
education classroom?”
→ Dit probleem komt voor een deel voort uit de neiging die men heeft om nieuwe
technologieën te implementeren in oudere modellen. Om succesvol technologie te kunnen
integreren in het onderwijs moet er een paradigmatische shift plaats vinden in het
onderwijsmodel van de hedendaagse klassen/groepen
(Paradigma: in de wetenschapsfilosofie duidt paradigma op het stelsel van modellen
en theorieën dat, binnen een gegeven wetenschappelijke discipline, het denkkader vormt
van waaruit de 'werkelijkheid' geanalyseerd en beschreven wordt.)
→ Op dit moment vindt er in het hogere onderwijs vooral een teacher-centered/lecturing
manier van lesgeven plaats. Dit moet verandert worden naar een ‘mastery model’ die de
nadruk legt op het samenwerken en een learner-centered instructie. Op deze manier kunnen
computers meer worden ondergebracht in het onderwijs. Dit omdat het de leerling de kans
geeft controle te hebben over zijn eigen leerproces en dat van de groep waarmee hij
samenwerkt.
Kortom: Learner-centered pedagogies with technology!
1.1. Paradigmaverschuiving in onderwijs
“The essence of the new technology is the empowerment of the user. Inevitably, in use of
computer-based technologies, learning becomes both active and under the control of the
learner.”
→ Dit is de richting die de technologische revolutie op moet in het onderwijs; het aanbieden
van verschillende instructie formats gebaseerd op de verschillende leerlingbehoeftes en
gewenste leerresultaten.
Er is al een model die dit voorziet, namelijk ‘the learner-centered model’. In dit model
hebben lerenden onder andere meer eigen verantwoordelijkheid over hun leerproces en
kunnen ze hun tijd zelf indelen. Dit model is voor het eerst opgesteld in 1993. In 1997 is hij
herzien door McCombs and Whisler (1997). Dit model kan omgezet worden in een aantal
functionele principes voor studenten, namelijk:
1. Choice regarding their own projects and graded assignments, and are able to select
areas that are personality relevant.
2. Work at an individual pace and have flexibility of time.

3.
4.
5.
6.

Demonstrate their knowledge in unique ways.
Are engaged and participating in active individual and group learning activities.
Have increasing responsibility for the learning process.
Refine their understanding by using critical thinking skills, not memorization.

Volgens sociaal constructivisten Crook (1996), Kafai & Resnick (1996) en Melloy (1997) moet
er een synergie (nauwe verbinding/samenwerking) komen tussen ‘learner-centered’,
‘collaborative models’ en ‘instructional technologies’.
Dit omdat de modellen losstaand moeilijk te implementeren waren, omdat individuele
attentie voor studenten moeilijk te bereiken is in een ‘teacher-centered’-manier van
lesgeven. De computer maakt dit eenvoudiger.
Daarnaast, om technologie volledig te kunnen benutten, moeten de ‘teacher-centered’modellen ruimte maken voor een computer als een ‘learning-tool’ in plaats van een
“frisbee”.
1.2. Verschillende technologieën voor verschillende doelen
Instructiedoelen zijn direct gelinked aan zowel de rol van de leraar in de klas als aan de
functie van technologie. Het onderstaande model geeft weer hoe bepaalde leerbehoeften
aansluiten bij de Taxonomy van Bloom en wat hierbij de gewenste rol van de docent is en de
gewenste rol van technologie.

*Knowlegde & Comprehension zijn de laagste in Bloom’s Taxonomy.
*Je leest het model van links naar rechts.
*Hoe hoger je komt in de taxonomie, hoe belangrijker het gebruikt van technologie wordt.
Dus hoe meer het ‘learning-centered model’ wordt gebruikt, hoe belangrijker technologie
wordt.

1.3. Uitgebreide reeks van leeruitkomsten
Wanneer de nieuwe leeromgeving, waarbij het learning-centered model’ wordt gebruikt,
wordt de intrinsieke motivatie verhoogd, krijgen lerenden en leraren een nieuwe rol en
worden leeruitkomsten verbeterd.
→ Intrinsieke motivatie is de optimale motivatie voor leerlingen. Intrinsieke motivatie komt
zijn beste tot uiting in ‘mastery learning’.
→ In deze nieuwe leeromgeving introduceert de leraar met behulp van multimedia een
breed onderwerp waaruit meerdere activiteiten voortkomen die lerenden moeten doen.
Hierbij zijn drie vormen mogelijk, namelijk:
1. De leerlingen ontdekken individueel de activiteiten: de student werkt met
informatie verkregen in multimedia vorm, daarbij krijgen ze nog externe links
aangeboden. Dit zorgt ervoor dat een leerling zijn onderwerp op verschillende
manieren kan bekijken/belichten (volledig naar eigen interesse). De leerkracht
monitort voortgang via de computer en helpt leerlingen bijvoorbeeld met het
beantwoorden van vragen en als ze vastlopen.
2. De leerlingen werken in kleine groepen: probleemoplossend werken. De materialen
om de discussie te leiden zijn beschikbaar op de computer en de antwoorden worden
door de leerlingen gegeven op de computer. De docent verplaatst zich van groep
naar groep om de opdracht te faciliteren en vragen te beantwoorden.
3. Activiteiten met de hele klas: voorbeelden hiervan zijn een debat, een panel,
rollenspel, etc. De computer biedt het materiaal om het voor te bereiden. De docent
coördineert de activiteit.
1.4. Uitgebreide reeks van leeruitkomsten
- In deze nieuwe leeromgeving zullen leeruitkomsten ook veranderen. Het doel van
instructie is om nieuwe kennis te ontdekken en toe te passen in plaats van deze
kennis alleen te memoriseren en/of het toepassen van gegeven principes (Bloom’s
Taxonomy).
- Ook moet er rekening mee gehouden worden dat leeruitkomsten per lerende
verschillen.
- De individuele feedback en evaluatie (of die van een groep) wordt gegeven met
behulp van de computer, die de activiteiten constant bijhoudt en rapporteert.
- De computer heeft als een intellectuele discipline een intrinsieke waarde.
Technologie biedt de leerling niet alleen hetgeen dat geleerd moet worden, maar de
technologie is ook toepasbaar in het latere leven.
1.5. De methode
De gebruikte methode was een case study waarbij er een actie onderzoek werd gedaan.
De stappen die zijn ondernomen in het onderzoek, voorgesteld door Rowley et al. (2004),
zijn:
1. Examine the nature of the problem situation: voor dit deel is er een groep van de
faculteit bij elkaar gezet voor twee brainstormsessies om achter het probleem te
komen en een mogelijke oplossing. De vraag die centraal stond in de case study was
waarom faculteiten van universiteiten het gebruik van technologie bij instructie in de
klas ontwijken.

2. Devise an appropriate product-based intervention. Lerenden werden in groepen
ingedeeld waarbij er zes soorten instructie werd gegeven (zoals discussie in kleine
groepen en een debat met de hele klas)
3. Trial the model intervention. Nadat ze de vormen van instructie hadden gehad,
moesten ze een vragenlijst invullen met hun bevindingen. Ook hielden ze een
discussie/’focus group’ waarin de leerlingen hun mening konden geven over het
onderzoek.
4. Evaluate the impact.
1.6. De resultaten
De werkgroep concludeerde dat er een sterk bewijs was dat lerenden echt profiteerden van
de interactieve benadering. Lerenden zeiden bijv. dat de methode die werd gebruikt het hen
mogelijk maakte om te interacteren met het materiaal. Daarnaast maakte het zich bewust
van wat ze echt wilden gaan zeggen.
1.7. Conclusie en discussie
Ook andere auteurs hebben gekeken naar het gebruik van het ‘learning-centered model’ bij
het gebruik van technologie in de klas. Zij concludeerden dat dit model verschillende
positieve uitkomsten biedt, zoals:
1. higher congruence with workplace needs.
2. A more sophisticated skill set and knowledge of subject matter.
3. Enhanced problem-solving and critical thinking skills.
4. Better-developed collaborative and leadership skills.
5. Greater student interest, motivation and empowerment.
6. A higher faculty satisfaction
Om de paradigmatische shift naar het ‘learning-centered model’ te kunnen maken, moeten
er nog een aantal obstakels worden verwijderd.
→ Er moet een verandering plaatsvinden in de docent cultuur. Bij een ‘learning-centered
model’ is de docent niet een leider, maar een begeleider/guide en facilitator. De docenten
zijn daar op dit moment nog niet voor getraind. Daarnaast moet de docent ontzettend
bekend zijn met technologie.
→ Het is dus belangrijk om te realiseren dat de transfer naar het ‘learning-centered model’
alleen lukt wanneer we begrijpen en accepteren dat de rol van de leraar veranderd moet
worden. Hiervoor moet leraren getraind worden.
→ Korte conclusie rechtstreeks uit artikel:
“To be successful at integrating technology and higher education, there have to be major
changes both in the way we view technology and the way we view the classroom. Only if we
understand and accept that tomorrow’s classroom, and the role of the teacher in it, must be
very different from what we are used to, will we be able to graduate students who are both
technologically savvy, but also know how to apply, analyze, synthesize and evaluate that
knowledge to enhance creativity and ingenuity. To accomplish that, requires training the
teachers-facilitators how to manage both the new classroom and the new technology. By
using technology not as an aid to teaching or as a sophisticated toy, but as a fully integrated
educational tool, will our students learn not only know how to read, write, and do math, but
also how to explore, create new knowledge, and solve the problems that certainly await
them in the 21st century.”

2.2 Artikel Wagner, Hassanein & Head
Titel: Who is responsible for E-learning Success in Higher Education? A Stakeholders’
Analysis.
Dit paper stelt e-learning ter discussie, beschrijft de behoeften en zorgen van de
verschillende stakeholdergroepen en geeft een matrix om de verantwoordelijkheden van
elke stakeholdergroep samen te vatten.
Introductie
De omgeving van het hogere onderwijs is aan het evolueren (langzamerhand beter en
sterker worden). Het wordt steeds duurder, er is steeds minder budget en er is steeds meer
vraag naar scholing op afstand. Dit vraagt om het onderwijs opnieuw te bekijken. Als gevolg
van het steeds weer veranderende onderwijs, wordt vaak e-learning toegepast.
E-learning (Ong, Lai & Wang, 2004): Educatieve content of leerervaringen die worden
geleverd/aangeboden door elektronische technologieën.
E-learning (Jones, 2003): Content dat geleverd wordt via het internet.
E-learning (Industry Canada, 2001; wordt gebruikt met dit artikel): Het gebruik van internet,
“Intranets/extranets”, audio en video, satelietuitzendingen, interactieve TV, CD’s, mobiele
en draadloze app’s, niet alleen voor het leveren van content, maar ook voor interactie onder
de deelnemers/leerlingen.
E-learning in hoger onderwijs komt vandaag de dag voort uit ‘onderwijs op afstand’/distance
education, dat zich over de tijd heeft ontwikkeld. Technologische verbetering is de
voornaamste bron voor de verandering van ‘onderwijs op afstand’: Jaren 20--> Radio werd
geïmplementeerd, tegenwoordig: Internet etc.
Dimensies van e-learning
Variaties in de configuratie van de verschillende soorten e-learning kunnen beschreven
worden aan de hand van een aantal attributen, zie tabel.

* Asynchroon: flex-time. Bij asynchrone e-learning kunnen lerenden op hun eigen tijd de elearning volgen. De meeste applicaties op het internet zijn hierop gebasseerd.

* Synchroon: real-time. Synchroon betekent dat de lerende aanwezig moet zijn op de tijd
wanneer de e-learning ook wordt aangeboden. Denk hierbij aan video conferencing en
electronic white boards.
* Distributed: als in ‘onderwijs op afstand’/ distance learning.
* Electronically only: dit kan met of zonder docent.
* Hou in je achterhoofd dat een geheel vak verschillende componenten aanbiedt, terwijl één
opdracht wellicht uit een aspect bestaat.
* model in het NL:
Dimensie
Attribuut
Betekenis
Voorbeeld
Synchronicity
Asynchroon
Levering op ander
Hoorcollege via
moment dan
email
ontvangst
Synchronicity
Synchroon
“op het zelfde
Via webcast
moment “
Location
Same place
Zelfde fysieke
Klaslokaal
omgeving als
instructor en
medestudenten
Location
Gedistributeerd
Andere locatie
Thuis achter de
laptop
Onafhankelijkheid
Individueel
Onafhankelijk
E-learning module
leertaak volbrengen (inwerkperiode bijv.)
Onafhankelijkheid
Samenwerkend
Discussieforum voor
ideeënuitwisseling
Mode
Electronically only
Alle inhoud via
Distance learning
technologie, geen
course
face-to-facecontact
Mode
Blended
E-learning is
Hoorcolleges én
supplement
computeropdrachten
De e-learning markt
E-learning is de snelstgroeiende subsector van de global education market. Door stijgende
percentages afgestudeerden aan het hoger onderwijs wordt er in de toekomst nog meer
verwacht. E-learning is een goed alternatief voor de gelimiteerde capaciteit van het huidige
klaslokaal onderwijs.
Daarnaast willen scholen voor hoger onderwijs elkaar voor blijven (concurrentie) en dus
extra mogelijkheden bieden voor de lerenden. Het gebruik van E-learning is onderscheidend,
je kunt je concurrentiepositie vergeleken met andere instellingen verbeteren.
Het gebruik van informatiesystemen binnen onderwijsinstellingen biedt bovendien een kans
om af te stappen van de papier intensieve processen, wat efficiëntie bevordert.
Vanuit het oogpunt van de lerende, wordt lifelong learning voor de lerende mogelijk
wanneer e-learning wordt gebruikt. E-learning maakt het mogelijk om het leren makkelijker
te maken, zonder reistijd bijvoorbeeld.
Het succes van e-learning is afhankelijk van de mate waarin het behoeftes bevredigd van de
stakeholders.
Motivatie en zorgen van stakeholders van e-learning

● Student
○ Algemeen
Consumenten van e-learning
○ Motivatie
Hun motivatie om e-learning te gebruiken is om kennis op te doen en hoger in
het onderwijs te komen. Sommige studenten volgen traditioneel onderwijs
en gebruiken af en toe e-learning, terwijl andere studenten gebruik maken
van volledig electronisch onderwijs. Voor de laatste groep is het volledig
electronisch onderwijs een uitvinding, omdat ze anders wellicht geen toegang
hadden gehad tot het onderwijs.
○ Zorgen
- E-learning is voor veel studenten een nieuwe omgeving en dus vereist
het ook nieuwe vaardigheden om e-learning succesvol te gebruiken.
Denk hierbij aan kritisch denken en onderzoeks- en evaluatie
vaardigheden. Dit omdat er een grote hoeveelheid aan informatie
beschikbaar is, die je moet scannen.
- Ook wordt van studenten meer onafhankelijkheid verwacht. Dit
vereist een hoge motivatie met minder sociale interactie.
- Technische kennis vereist, dit is echter voor de digital natives niet zo’n
groot probleem. Studenten willen wel interactie en learner control
om tevreden te blijven over e-learning. Dit omdat we oa over “a more
fragmented sense of time, a reduced attention span” beschikken.
● Docenten
○ Algemeen
Zowel bij e-learning als bij traditioneel onderwijs begeleiden de docenten de
leerlingen door de onderwijservaringen heen. Afhankelijk van de mate waarin
e-learning wordt toegepast, is er sprake van face-to-face interactie.
○ Motivatie
Ze gebruiken e-learning bijvoorbeeld omdat de school dat wil of omdat ze een
breder publiek willen bereiken. Daarnaast kunnen ze ook zelf geïnteresseerd
zijn in de voordelen die het het onderwijs geeft.
○ Zorgen
- Ook leraren moeten nieuwe vaardigheden leren.
- Daarnaast zijn leraren niet meer de belangrijkste bron van kennis voor
de lerenden. Wennen aan rolverwisseling: van primaire bron van info
zijn naar de coördinator van de inhoud.
- Technisch kennis vereist, vaak is er gebrek aan kennis hiervan of
vertrouwen hierin. De leerkracht kan zowel administratief met
technologie bezig zijn evenals met het ontwerpen van onderwijs.
- Als laatste moeten leraren ervoor zorgen dat e-learning op een leuke
manier aangeboden wordt en dat het interactie tussen lerenden
aanmoedigt.
- Gebruik van e-learning moet geaccepteerd worden, extra werktijd is
waarschijnlijk. Docenten moeten immers oefenen en trainen om elearning te creëren.
● Onderwijsinstituten

○ Algemeen
HBO en Universiteit (hoger onderwijs). Door de groei van animo voor
e-learning groeit ook het aantal onderwijsinstituten die alleen online
bestaan.
○ Motivatie
Het wil nieuwe mogelijkheden aan lerenden bieden. Distance learning,
waaronder e-learning, wordt geleverd zodat de instelling interessanter is voor
een grotere groep (aankomende) studenten.Ook zorgt e-learning ervoor dat
geografische grenzen tussen scholen/universiteiten vervagen.
○ Zorgen
- Te weinig budget voor e-learning. Een belangrijke zorg is het geld, elearning implementeren kan namelijk veel geld kosten.
- Het is dus belangrijk om na te gaan hoe effectief e-learning is en wat
de leeruitkomsten zijn. Is er bij effectiviteit van e-learning sprake van
return of investment(ROI)?
Noot: Instellingen zijn geneigd om voor besparing van
programma-ontwikkeling te gaan, in plaats van toename
leereffectiviteit.
- Faculty members geloven in eerste instantie dat e-learning
minderwaardig is aan face-to-face contact. Dit is echter ten onrechte,
er is geen significant verschil in prestatie.
- De employers zijn niet heel erg openstaand tegenover e-learning. Dit
heeft als gevolg dat minder leerlingen zich inschrijven voor de
opleidingen.
● Contentproviders
○ Algemeen
De contentprovider kan een extern persoon zijn of een docent. De groeiende
vraag naar e-learning heeft een markt gecreëerd voor contentproviders. Een
bepaalde e-learning kan dus mogelijk op meerdere instituties worden
aangeboden.
○ Motivatie
Het ontwerpen van e-learning dat effectief is voor lerenden en de winst die
het oplevert. Commerciële providers zijn er bij gebaat dat modules zonder al
te veel aanpassingen kan worden gebruikt in verschillende instituten.
○ Zorgen
- De grootste zorg is hun intellectuele kapitale rechten. Vaak moeten
aanbieders van de inhoud zich houden aan regels en wetten, zoals
copy right. Verspreiding is immers gemakkelijk via e-learning.
- Ook technologie standaarden zijn belangrijk om naar te kijken. De
(beperkte!) toegang tot bepaalde technologie er toe leiden dat niet je
volledige potentiële targetgroup gebruik kan maken van je content.
● Technologieproviders
○ Algemeen
Ze ontwikkelen de technologie die het mogelijk maakt om e-learning te
kunnen leveren/aanbieden.

○ Motivatie
Het ontwerpen van e-learning dat effectief is.
○ Zorgen
- Ook hier zijn technologie standaarden belangrijk. Er moet rekening
gehouden worden met de constante ontwikkelingen binnen de
technologie.
- Daarnaast worden de verwachtingen van consumenten
ook steeds hoger en daarmee dus de druk.
● Gezaghebbende organisatie
○ Algemeen
Beoordelen onderwijskundige kwaliteit. Bijv. keurmerkeigenaren, die de
kwaliteit van e-learning controleren
○ Motivatie
De hoeveelheid onderwijs dat geleverd wordt met behulp van technologie
neemt toe. Het is daarom belangrijk dat ook gezaghebbende organisaties elearning opnemen in hun standaarden.
○ Zorgen
- Omdat er steeds meer scholen/universiteiten zijn die e-learning gebruiken,
moeten gezaghebbende organisaties ook steeds meer goedkeuringen geven.
- De drie hoofdzorgen zijn: een alternatief ontwerp van instructie (Ander design
wordt bij e-learning toegepast), alternatieve aanbieders van hoger onderwijs
en een uitgebreide aandacht voor training.
● Werknemers
○ Algemeen
In dit geval: Organisaties die afgestudeerden in dienst nemen.
Online cijfers worden steeds meer geaccepteerd door bedrijven.
○ Motivatie
Het negeren van e-learning remt de ontwikkeling van professionaliteit en
maakt je pool van potentiële werknemers kleiner.
○ Zorgen
- Veel werknemers vinden het jammer dat je bij e-learning veel minder
direct contact hebt met elkaar. Interpersoonlijke skills zijn voor
employers belangrijk (belangrijker dan technische skills) en deze
worden niet ontwikkeld door e-learning.
De verantwoordelijkheidsmatrix voor e-learning stakeholders
De verschillende stakeholders die gebruik maken van e-learning binnen hoger onderwijs
interacteren met elkaar op verschillende manieren. Het succes van e-learning hangt dus af
van de communicatie tussen de verschillende stakeholders. Alle stakeholders hebben
daarom ook verantwoordelijkheden naar elkaar toe, om zo in elkaars motivatie te kunnen
voorzien.
Er is een matrix ontworpen, die aangeeft welke acties elke stakeholder moet nemen om
motivatie en de zorgen (van de andere stakeholders) aan te pakken. Je leest de matrix van
links naar rechts.

Conclusie
De verschillende stakeholders die betrokken zijn bij e-learning moeten samenwerken om
leren met behulp van e-learning te verbeteren.
- Studenten en docenten moeten pro-actief participeren, feedback leveren en met
elkaar bespreken van de mogelijkheden zijn binnen e-learning.
- Instituties (scholen) moeten zorgen voor een goede technologische infrastructuur en
steun geven om e-learning mogelijk te maken.
- De content- en technologie providers moeten zorgen voor een hoge kwaliteit van elearning, e-learning moet interoperabel zijn en er moet rekening gehouden worden
met de leerprincipes.
- Gezaghebbende organisaties moeten goede richtlijnen voor deze nieuwe vorm van
leren aanbieden en versterken
- Werknemers moeten de validiteit inzien van e-learning/ e-learning waarderen.
Daarnaast moeten ze samenwerken met andere stakeholders om te garanderen dat
afgestudeerden aan de bak komen.
Rechtstreeks uit het artikel: “Returning to the question posed in the title of this paper: “who
is responsible for e-leaning success in higher education?”, we have shown the answer to be a
shared responsibility between the various e-learning stakeholders. When all stakeholders
fulfill their responsibilities to create effective and meaningful e-learning experiences, positive
outcomes extend beyond success in specific courses and programs to facilitate lifelong
learning and discovery.”

2.3 artikel Mueller, Wood, Willoughby, Ross & Specht
Titel: Identifying discriminating variables between teachers who fully integrate computers
and teachers with limited integration.
1. Introductie
Hoewel computers in steeds grotere getalen in ons leven en op scholen aanwezig zijn, wordt
er nog niet optimaal gebruik gemaakt van computers in klaslokalen. Ze worden weinig
gebruikt en de volledige potentie van computers en internet in het onderwijs wordt niet
benut. De vraag is natuurlijk: waarom?
Eerder onderzoek naar dit onderwerp was vooral gericht op omgevingsvariabelen
(environmental variables) en individuele kenmerken/karakteristieken van leerkrachten als
mogelijke barrières voor het gebruik van computers. De meerderheid van het eerdere
onderzoek is gedaan naar omgevingsvariabelen en dus omgevings barrières. Denk hierbij aan
beperkte toegang en technische problemen. Het is echter moeilijk om omgevingsvariabelen
over een lange tijd te onderzoeken, omdat deze variabelen erg veranderlijk zijn door onder
andere de vooruitgang in de computertechnologie en snelle/vele institutionele
veranderingen binnen de school. Wat vroeger onoverkomelijke problemen waren, zijn nu
bovendien eenvoudiger te overzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat erbij
leerkrachten vaak geen sprake meer is van een gebrek aan toegang tot computers en/of
internet; die zijn nu ‘altijd’ beschikbaar.
Hoewel de omgeving nog altijd interessant blijft (deels omdat deze zo veranderlijk is) ligt de
huidige focus meer op de individuele kenmerken van de leerkracht. “Educators are the focus
of interest because it is educators that have the primary contact with students and it is
educators that experience the barriers and supports to integration of technology first-hand”.
Vanwege de belangrijke rol die leerkrachten spelen is het belangrijk om te begrijpen welke
bijdrage leerkrachten leveren aan de ondersteuning en/of de invoering van computers
integreren in het klaslokaal. Hoewel docenten vandaag de dag redelijk veel ervaring hebben
met computers, zijn ze niet automatisch in staat om computers in de klas te integreren.
- “Abrami (2001) suggested that teachers may not be using computers to their
potential as a cognitive tool due to teachers’ lack of experience in the ‘‘craft” of
computer integration.”
- Andere onderzoekers beweren dat het integreren van technologie in het klaslokaal
een lange termijn proces.
- “Hadley and Sheingold (1993) suggest that it takes 5 or 6 years for a teacher
to gain mastery in integrating technology, and that is when teachers are given
support and time to learn and plan for integration.”
- “Sandholtz et al. (1997) described a multi-stage process that teachers need to
navigate before being fully able to integrate technology in the classroom.”
De transities tussen de verschillende stages zijn niet statisch.
- De continue veranderingen in technologie zorgen er mogelijk voor dat docenten altijd
“perpetual novices” blijven (eeuwige beginneling).
- Het gaat hier vooral om een recursive spiral in plaats van een lineaire
verandering.
Recursive spiral: Een proces is recursief als een van de stappen waar
het proces uit bestaat vraagt om herhaling van het volledige proces.

-

-

Er zijn ook onderzoekers die stellen dat het nodig is om training te krijgen in hoe je
computers in het lokaal (hiermee wordt vooral bedoeld: in de lessen) kunt
integreren.
Sommige onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de ‘key to succes’ voor een
professionele ontwikkeling te maken heeft met de context van het lesgeven en de
ruimte om te reflecteren. Om je op technologisch gebied professioneel te
ontwikkelen is het daarom belangrijk dat de content een brede inhoud heeft en
gerelateerd is aan het integreren van computers. “A teacher’s pedagogical beliefs
about how technology fits, or does not fit with those beliefs, may be a determining
factor in computer integration”. “Teachers are likely to use their past experiences,
beliefs, and attitudes about learning and teaching to develop their beliefs about
technology as a teaching method or instructional tool”.
In het algemeen: de kennis van de docent, de filosofie en de vaardigheden bepalen
voor een groot deel de gebruikte instructiemethode. Hoe de docent denkt over zijn
eigen computervaardigheden, over de waardes en de kosten van technologie
voorspellen computerintegratie in de klas.

Je kunt de verschillende beliefs betreft computers in twee categorieën opdelen:
- Transmission-oriented: informatie geven, bekrachtigen en voortgang bijhouden.
- Constructivist-view: verzamelen en analyseren van gegevens en informatie geven.
Het is niet uit het betreffende onderzoek gebleken of één van de filosofieën meer bij de
‘computer integrators’ hoort of bij de ‘niet computer integrators’.
Volgens onderzoekers is er sprake van een inverse relatie tussen computer integratie en
beliefs. “That is, a teacher’s pedagogical philosophy may be altered (gewijzigd) following the
integration of computers.”(Een bepaalde filosofie verandert als er computers geïntegreerd
worden).
→ “Following a computer integration intervention, teachers saw themselves as facilitators,
interacted with students more, and conducted (uitvoeren) fewer whole group lessons”.
→ Veranderingen in beliefs komen vooral door persoonlijke ervaring, indirecte (via een
ander) ervaring en sociaal-culturele invloeden. Het kan zijn dat docenten een positieve
ervaring omtrent computer integratie moeten ervaren om hun idee over computerintegratie
te wijzigen.
→ “Even if a teacher’s pedagogical beliefs and attitudes toward technology suggest that
computer integration would be a meaningful teaching approach, the teacher must believe
that he or she is capable of implementing technology successfully in order to act on those
beliefs”.
→ Self-efficacy is dus belangrijk.
Om te verklaren waarom individuele kenmerken en omgeving variabelen invloed hebben op
computer integratie wordt er de cost-expectancy theory besproken. Docenten nemen
waardes (wat doet de technologie goed?) en verwachtingen en wegen dit op tegen de
kosten (inclusief tijd, energie, angst, etc.). Kortom: Wegen de kosten op tegen de baten?
1.Het huidige onderzoek
Het doel van het onderzoek is om een vragenlijst af te nemen bij docenten die wel en niet
computers hebben geïntegreerd in hun onderwijs, om zo de variabelen te kunnen

identificeren die het beste het verschil aangeven tussen de twee groepen (basisschool en
middelbare school).
“This study provided an opportunity to examine variables impacting successful integration
beyond identification of barriers and reasons for under-use, and included both computerrelated and general constructs.”
2. Methode
Computer related constructs: computer integration, comfort with computers, type of
computer use, computer training, attitudes towards computers, and experiences with
computer technology.
General constructs: demographics, teacher-efficacy, teaching philosophy, and attitudes
toward work (intrinsic motivation challenge, enjoyment and extrinsic motivation outward).
Hoe is computer integratie gemeten?
“Three questions asked teachers to rate the extent to which they integrate computer
technology in the classroom, how often they assume that computer use by students will be
part of their instructional plan, and how often they use a computer as a presentation tool.
Participants also were asked to report the frequency of student computer use in the
classroom for five different activities (on-line research, tool-based software use, subjectspecific software use, communication, and assessment purposes).”
Hoe is comfort met computers gemeten?
“ (1-very ill at ease/unenthusiastic, to 5-very at ease/enthusiastic) measuring ease and
enthusiasm with computers.”
Hoe is computergebruik gemeten?
“Type of computer use was an aggregate of 19 questions measuring teachers’ use of
computers at home and at school. For example, home computer use was assessed by asking
how frequently participants used a home computer for specific tasks in seven different areas:
communication, entertainment, office tools, multimedia, personal financing, work-related
tasks, and study.”
Hoe is computer training gemeten?
“Computer training was measured using a single item question that asked participants to
report the number of computer-related workshops they had attended in the past three
years.”
Hoe is houding ten opzichte van computers gemeten?
“Attitudes toward computers measured whether teachers saw computers as an instructional
tool and as a motivational tool.”
Hoe is ervaringen met computertechnologieën gemeten?
“Teachers were asked to indicate how frequently they experienced 9 specific events (e.g., ‘‘A
colleagues comes to you for help in using computers at school”). A factor analysis of the 9
items resulted in 3 specific types of experiences: technical problems (2 items; e.g.,
‘‘Equipment failure when using computers in the classroom or lab”); assistance from others
(3 items; e.g., ‘‘You ask a colleague for help in using computers at school”; and, positive
outcomes (4 items; e.g., ‘‘Students finish their computer activities during class time”).”

Hoe is teacher efficacy gemeten?
“Teachers were asked to report the degree to which they agreed or disagreed with nine
statements that measured the extent to which they believed that their behaviour could
impact their students (e.g., ‘‘When a student does better than usual, many times it is because
I exerted a little extra effort)”.
Hoe is teaching philosophy gemeten?
“Teachers indicated their level of agreement with 14 statements (e.g., ‘‘I involve students in
evaluating their own work and setting their own goals”).
Hoe is houding ten opzichte van werk gemeten?
“Attitudes toward work were assessed through three subscales of the work preference
inventory. Two subscales assessed intrinsic orientation, challenge (5 items; e.g., ‘‘I enjoy
tackling problems that are completely new to me”) and enjoyment (10 items; e.g., I enjoy
work that is so absorbing that I forget about everything else”); and one assessed extrinsic
orientation, outward (10 items; e.g., ‘‘I am strongly motivated by the recognition I can earn
from other people”). *De tekstjes zijn ingekort vergeleken met de echte tekst!
3. Resultaten
Er zijn twee hoofdgroepen: basisschool en middelbare school. Binnen beide hoofdgroepen
worden twee subgroepen onderscheiden, namelijk: low integrators en high integrators. De
low groep doet (relatief) weinig met computers in de lessen/klaslokalen en de high groep
doet (relatief) veel met computers in de lessen/klaslokalen.
“The purpose of the current study was to identify the variables that discriminate between inservice elementary and secondary teachers who do, and those who do not, integrate
computers in their classrooms.”
De volgende variabelen zijn getest: “teaching experience, comfort, use, training, attitudes
toward computer technology as an instructional tool, attitudes towards computer technology
as a motivational tool, CEQ technical problems, CEQ assistance from others, CEQ positive
outcomes, teacher efficacy, constructivist teaching, and work beliefs including challenge,
enjoyment, and outward subscales .“
Voor elementary zijn deze variabelen significant (in volgorde van belangrijkheid): positive
experiences with computers; teacher’s comfort with computers; specific beliefs related to the
use of computers as an instructional tool teacher’s own use of computers at home and
school; the challenge subscale of the WPI (dit hoort binnen attitudes towards work);
assistance from others; and teaching efficacy.
Voor secondary zijn deze variabelen significant (in volgorde van belangrijkheid): positive
outcomes with computers; teacher’s comfort with computers; specific beliefs related to the
use of computers as an instructional tool, and, the teacher’s own use of computers at home
and at school. De verschillen zijn dus dat hier number of technology workshops en de WPI
challenge subscale missen.
Discussie

Uit de resultaten blijkt dat ervaring met computers en de houding tegenover technologie de
belangrijkste variabelen zijn die het verschil bepalen tussen wel en niet integreren van
computers.
- van de zes variabelen die integratie voorspellen van middelbare school docenten, waren er
vier gerelateerd aan computer-gerelateerde ervaringen.
- van de vier variabelen die integratie voorspellen van basisschool docenten, waren er drie
betrokken bij computergerelateerde ervaringen.
- computer ervaring variabelen zoals comfort met technologie en een hoge frequentie wat
betreft het computergebruik zijn significante bijdragers aan het verschil tussen wel en nietgeintegreerde docenten.
- computertraining is belangrijk bij middelbare school docenten.
- Uit de resultaten valt ook te suggereren dat “general exposure” en gebruik minder
belangrijk is dan hele specifieke, taak-relevante en klas-toepasbare ervaringen.
Het is belangrijk voor docenten om positieve ervaringen op te doen met de technologie. Ze
hebben het nodig om te kunnen zien dat de innovatie de potentie heeft om te het leren te
bevorderen voordat ze het zelf implementeren. Vervolgens zullen ze vertrouwen krijgen en
de potentie zien in de computer als instructional tool. Eigen ervaring of gebruik telt hier niet
aan mee, het gaat om het gebruik in de lessen. “Hands-on, direct practice with computer
technology in a teacher’s own classroom or teaching context may build the confidence that is
necessary for a teacher to take the risk of including computers as an additional tool in their
teaching repertoire. Success may come in the form of personal experience and it may also
include vicarious modelling by other teachers having successful experiences”. Het is voor
minder ervaren docenten belangrijk om iemand te hebben waar ze op terug kunnen vallen
betreft dit onderwerp.
“Although computer-related variables in general continue to impact on teachers’ ability to
integrate technology, it is positive experiences with computers in the classroom context that
build a teacher’s belief in computer technology and their confidence in its potential as an
instructional tool.”
Je zou verwachten dat jonge docenten eerder bij de high integrators zouden zitten dan
oudere studenten maar dit is niet waar. Dit kan eraan liggen dat jongere docenten wel over
de kennis beschikken, maar niet over de ervaring. Daarnaast is het voor deze docenten, die
nog zoekende zijn, moeilijker om de omgeving barrières te overwinnen. Klassenmanagement
is iets waar ze bijvoorbeeld nog veel tijd in moeten stoppen. Oudere docenten hebben
daarentegen wel de ervaring en lopen minder op tegen de barrières en hebben hierdoor de
tijd om innovaties te onderzoeken.
“The predictive strength of attitudes toward computer technology as an instructional tool is
consistent with recent research based on value-expectancy theory and past research
identifying the importance of perceived usefulness in microcomputer usage in the business
world.” Dit eerst komt overeen met wat er in de introductie ook verteld werd. Dit laatste wil
in deze context zeggen dat docenten het eerst nodig hebben om te zien dat het
daadwerkelijk effectief is voordat ze overwegen om het in het eigen klaslokaal
implementeren.
Self-efficacy was weinig aanwezig. Dit kan ermee te maken hebben dat het over het
algemeen gemeten werd en niet gericht op computers.

Beide groepen verschilde niet op het gebied van sekse, jaren van ervaring, eerdere
ervaringen met technische problemen of hoe leuk ze hun werk vinden/extrinsieke
werkmotivatie. Dit mogelijk omdat technologie al heel lang een onderdeel is van het werk,
dat jaren werkervaring geen invloed meer heeft. Extrinsieke motivatie kan ook kloppen,
omdat er niet per se een beloning is voor docenten die technologie volledig integreren tov.
docenten die het gedeeltelijk integreren.
Net als wat er ook in de introductie al genoemd werd is er geen significant verschil gevonden
tussen hoge en lage integrators op het gebied van beliefs. Er werd verwacht dat een
constructivist view samen hing met high integrators, maar dat is dus niet het geval. Er wordt
zelfs gesuggereerd dat het ook zo kan zijn dat door computergebruik in het lokaal deze
beliefs kunnen veranderen.
De high integrators in elementary hadden een hogere score op de WPI intrinsic motivation:
challenge. Deze lijken dus meer intrinsiek gemotiveerd vanwege de challenge die het brengt
om computers te integreren.
“Personal experience with technology success could be neccessary for any change in attitudes
and increase in computer efficacy. Teachers are likely to need experiences specific to their
topic of instruction”. Er is dus wel behoefte aan trainingen zodat ze ook bekend raken met de
successen en praktische tips krijgen voor het vakgebied dat zij beoefenen. “Teachers need to
see the potential of computer technology as a cognitive tool”.
“In a recent evaluation of an exended technology integration program, Wells (2007)
concluded that the professional development process was greatly impacted by two design
factors. Effective program designs should be learner-centred and offer high engagement to
participants”. Dit kwam ook in het huidige onderzoek naar voren en moet meegenomen
worden bij het uitvoeren en ontwikkelen van de eventuele trainingen.
Als laatste is er een 3 phase approach to evaluation of professional development beschreven.
1. Examine the methodology of professional development programs.
2. Measure outcomes in terms of teacher attitudes and behaviours.
3. Requires future research to measure integration within the classroom and the impact on
student learning.
De huidige studie past binnen fase 2 van deze benadering. Omdat ze onderzocht hebben
welke variabelen het verschil maken tussen low en high integrators zijn ze een stap
dichterbij gekomen. Er kan nu een stap gezet worden naar stap 3, maar daarvoor is meer
integratie nodig.
Slotzin: → teachers need to see positive outcomes and successful practice – they need to
actually experience positive events (dit moet je onthouden). Barriers to integration appear to
be breaking down and it is now time to build on supports (denk hierbij aan alle mogelijke
vormen van support, vooral vanuit de school zelf).

3.1 artikel Staker
Introductie
Dit onderzoek introduceert een aantal veranderingen in de modellen van blended learning,
gebaseerd op de feedback vanuit het veld en de behoefte aan update van de modellen.
De belangrijkste verandering is dat er twee modellen verwijderd worden, omdat ze andere
modellen lijken te dupliceren en het categorisatie schema te rigide maken om de diversiteit
van blended-learning modellen in de praktijk te accommoderen.
Twee ontwerpprincipes:
Deze beheersen het proces van updaten en uitbreiden van de blended learning definities.
1. Ontwikkel flexibele definities zodat ze bruikbaar blijven, ook als het veld innoveert.
2. Sluit normatieve kwalificaties uit. Blended learning is niet alleen maar goed, het kan
ook slecht zijn.
In het figuur hieronder staat de taxonomie van blended learning afgebeeld, met de vier
modellen. Het wil niet zeggen dat scholen per se maar één model gebruiken, het kunnen ook
meerdere modellen zijn. Het model toont bepaalde programma’s binnen scholen en niet een
typologie voor een whole-school design.

Definitie van ‘Blended learning’
De definitie van blended learning bestaat uit twee delen:
1. Blended learning = een formeel onderwijsprogramma waarin een student tenminste
voor een deel leert door online instructie(internet) waarbij de student enige controle
heeft over tijd, plaats, de manier en het tempo
a. Tijd: een student is niet beperkt tot een jaar of maand
b. Plaats: leren hoeft niet per se binnen het klaslokaal plaats te vinden.

c. Manier: leren is niet langer iets wat verzorgd wordt door de leraar.
d. Tempo: leren is niet langer gebonden aan een bepaald tempo binnen de klas.
i.
Dit gebeurt vaak over de gehele onderwerp dat blended is en niet
alleen op het online deel.
2. = daarnaast tenminste voor een deel gecontroleerd (‘supervised’) en vindt het plaats
op een andere locatie dan thuis. De supervisie wordt geassocieerd met iemand uit de
fysieke omgeving en niet een ouder of andere volwassenen die je direct zou
associëren met de student.
Gemeenschappelijk doel van blended learning = wat de student via online instructie leert,
helpt bij de face-to-face instructie. Dus: het online deel en het deel door andere
modaliteiten zijn gewoonlijk geconnect.
Sommige onderzoekers vinden dat het bovenstaande fundamenteel is en opgenomen moet
worden in de definitie van blended learning.
Het is van belang dat er een gemeenschappelijke taal wordt gesproken, want er ontstaat of
is snel verwarring over veel andere voorkomende manieren van leren. Veel andere
voorkomende manieren van leren (bv. technologie-rijke instructie) delen namelijk een aantal
kenmerken van blended learning. Onderstaand figuur laat blended learning zien in relatie
met andere vormen van onderwijspraktijken:

(De onderstaande definities zijn voorgestelde definities. Deze staan niet per se vast.)
Traditionele instructie en technologierijke instructie zijn op zichzelf geen vormen van
blended learning, maar ze kunnen wel gecombineerd worden met online learning om zo een
blended learning ervaring voor studenten te creëren. Studenten kunnen bijvoorbeeld
roteren tussen online leren en traditionele instructie.
- Traditionele instructie: gestructureerd onderwijsprogramma dat zich richt op faceto-face docent gerichte instructie, inclusief door docenten geleide discussie en
docenten kennis die aan studenten wordt gegeven. Studenten worden gekoppeld

-

-

aan leeftijd en mogelijk ook aan vaardigheden. Instructiemateriaal is gebaseerd op
handboeken, lezingen en individuele schriftelijke opdrachten. Alle studenten in de
klas krijgen over het algemeen een enkel, uniform leerplan. Onderwerpen zijn vaak
individueel en onafhankelijk in plaats van geïntegreerd en interdisciplinair, vooral op
de middelbare school
Technologierijke instructie: een gestructureerd onderwijsprogramma dat de
kenmerken van traditionele instructie heeft, maar ook digitale verbeteringen, zoals
elektronische whiteboards, brede toegang tot internetapparaten,
documentcamera's, digitale handboeken, internettools, en online lesplannen. Het
internet levert echter niet de inhoud en instructie op, of als dat het geval is, heeft de
student nog steeds geen controle over tijd, plaats, pad en / of tempo.

Er zijn ook twee vormen van online learning die verschillen van blended learning. Net zoals
blended learning gebruiken deze vormen het internet om inhoud en instructie te leveren en
staat het studenten controle over tijd, plaats, pad en tempo toe. Toch valt het buiten het
gebied van blended learning:
- Informal online learning: elke keer dat studenten technologie gebruiken om op een
andere manier dan een gestructureerd instructieprogramma te leren (bijv. door
educatieve videogames).
- Full-time online learning: een gestructureerd instructieprogramma waarbij de
inhoud en instructie via internet wordt geleverd. Studenten zijn dus niet gekoppeld
aan vaste fysieke basis, eventueel alleen op uitzonderlijke momenten om
bijvoorbeeld een examen af te nemen.
Vier modellen van blended learning
Onderstaande figuur geeft de vier modellen van blended learning weer, die vandaag de dag
in de K-12 worden gebruikt (dus de basisschool en de middelbare school):

-

Rotation model: een programma waarin studenten binnen een bepaald vak of
onderwerp (bijvoorbeeld wiskunde) volgens een vaste planning of naar oordeel van
de docent tussen de onderwijsmodaliteiten roteren, tenminste een daarvan is online
leren. Andere modaliteiten kunnen activiteiten omvatten zoals instructie in kleine
groepen of volledige klas, groepsprojecten, individuele bijlessen en opdrachten voor
potlood en papier.
o Station-Rotation model: tenminste één lesvorm is online learning en
studenten maken gebruik van alle lesvormen.
▪ Rotatiemodel implementatie waarbij studenten binnen een bepaald
vak of onderwerp (bijvoorbeeld wiskunde) volgens een vast schema of
naar goeddunken van de docent draaien in klas-gebaseerde
leermodaliteiten. De rotatie omvat ten minste één station voor online
leren. Andere stations kunnen activiteiten zoals dergelijke omvatten
als instructie voor een kleine groep of een hele klas, groepsprojecten,
individuele bijlessen en taken met potlood en papier. Sommige
implementaties betrekken de hele klas afwisselend bij activiteiten
samen, terwijl anderen de klas verdelen in kleine groepen of één-vooréén rotaties. Het station-rotatiemodel verschilt van het model met
individuele rotatie omdat studenten alle stations draaien, niet alleen
die op hun aangepaste schema's.
▪ Voorbeeld: Een klaslokaal met 15 computers en door de dag heen
roteert de docent de studenten tussen het online leren, small-group
instructie en individuele opdrachten.

▪
o Lab-Rotation model: er wordt geswitcht tussen meerdere locaties waar les
wordt gegeven. Tenminste één locatie is een learning lab voor online learning.
▪ Rotatiemodel implementatie waarbij studenten binnen een bepaald
vak of onderwerp (bijvoorbeeld wiskunde) volgens een vast schema of
naar oordeel van de leraar roteren op locaties op de fysieke campus.
Ten minste een van deze ruimtes is een leerlab voor overwegend
online leren, terwijl de aanvullende klas (len) andere leermodaliteiten

▪

herbergen. Het Lab-Rotatie-model verschilt van het Station-Rotatiemodel omdat studenten roteren tussen locaties op de campus in
plaats van in een klas te blijven voor de gemengde cursus of het
onderwerp.
Voorbeeld: Op het Rocketship Education roteren studenten tussen
hun klaslokalen naar een leerlab elke dag om verdere instructie in
rekenenen lezen door middel van online learning te krijgen.

▪
o Flipped-Classroom model: studenten switchen tussen face-to-face learning in
een klaslokaal met een leraar en online learning met hetzelfde onderwerp, op
een andere plaats. Vaak bereid je iets digitaal voor, dit ga je in de les weer
bespreken. Video clip where the core knowledge is presented.
▪ Rotatiemodel implementatie waarin studenten binnen een bepaald
vak of onderwerp (bijv. Wiskunde) op een vast schema roteren tussen
face-to-face, door de leraar geleide oefeningen (of projecten) op de
campus tijdens de standaard schooldag en online levering van inhoud
en instructie van hetzelfde onderwerp vanaf een externe locatie (vaak
thuis) na school. De primaire levering van inhoud en instructies is
online, wat een Flipped Classroom onderscheidt van studenten die 's
nachts alleen maar huiswerktraining doen. Het Flipped-Classroom model komt overeen met het idee dat blended learning een element
van student beheersing over tijd, plaats, pad en / of tempo omvat,
omdat het model studenten de mogelijkheid biedt om de locatie te
kiezen waar ze online inhoud en instructie ontvangen en om het
tempo te bepalen waarop ze door de online elementen bewegen.
▪ Voorbeeld: Studenten die wiskunde lessen volgen gebruiken internet
connected apparaten na school op een locatie naar eigen keuze om
instructiefilmpjes te kijken en beantwoorden begripsvragen. Op school
oefenen en passen ze het leren face-to-face met de docent toe.

▪
o Individual-Rotation model: studenten roteren tussen meerdere lesvormen
(waarvan tenminste één lesvorm online learning is) aan de hand van een
individueel aangepast schema.
▪ Een rotatiemodelimplementatie waarin studenten binnen een bepaald
vak of onderwerp (bijvoorbeeld wiskunde) op een individueel
aangepast, vast schema roteren tussen leermodaliteiten, waarvan er
ten minste één online leren is. Een algoritme of docent (en) stelt
individuele studentenschema's in. Het Individual-Rotation-model
verschilt van de andere Rotation-modellen omdat studenten niet
noodzakelijkerwijs naar elk beschikbaar station of modaliteit draaien.
▪ Voorbeeld: Een school wijst elke student een specifiek schema toe dat
roteert tussen online leren in een leercentrum en offline leren. Elke
rotatie duurt 35 minuten.

-

▪
Flex model: programma waarin inhoud en instructie voornamelijk door internet
worden geleverd, studenten gaan op een individueel aangepast, flexibel schema
tussen de leermodaliteiten en de docent-of-record is ter plaatse. De leraar-vanrecord of andere volwassenen bieden face-to-face ondersteuning op een flexibele en
adaptieve indien nodige basis door activiteiten zoals instructie in kleine groepen,
groepsprojecten en individuele begeleiding.
o Sommige implementaties hebben aanzienlijke face-to-face-ondersteuning,
terwijl andere minimaal worden ondersteund. Sommige flexmodellen kunnen

bijvoorbeeld face-to-face gecertificeerde leraren hebben die dagelijks het
online leren aanvullen, terwijl anderen misschien weinig face-to faceverrijking bieden. Weer anderen kunnen verschillende personeels
combinaties hebben. Deze variaties zijn nuttige modifiers om een bepaald
Flex-model te beschrijven.
o Voorbeeld: online learning provider levert het curriculum en de instructie,
terwijl face-to-face docenten een data dashboard bieden met doelgerichte
interventies gedurende de dag voor de kernvakken.

-

o
Self-Blend model: beschrijft een scenario waarin studenten ervoor kiezen om één of
meerdere cursussen volledig online te volgen om hun traditionele cursussen aan te
vullen en de leraar-van-record is de online leraar. Studenten kunnen de online
cursussen op de fysieke campus of elders volgen. Dit verschilt van full-time online
leren en het Enriched-Virtual-model (zie de volgende definitie) omdat het geen
ervaring is van een hele school. Studenten combineren zelf individuele online
cursussen en nemen andere cursussen op een fysieke campus met face-to-face
docenten.
o Voorbeeld: Studenten de optie geven om één of meer online cursussen te
laten volgen. Alle studenten moeten een cyber oriëntatie cursus doen
voorafgaand aan de deelname. Cursussen zijn asynchroon en er kan altijd aan
gewerkt worden. Er zijn cyber lounges waar studenten op school aan de
cursussen kunnen werken, maar het kan ook op andere plekken. Docenten
zijn online, maar geven ze ook op andere manieren les.

-

o
Enriched-Virtual model: een hele schoolervaring waarbij studenten binnen elke
cursus (bijvoorbeeld wiskunde) hun tijd verdelen tussen het bijwonen van een fysieke
campus en op afstand leren met behulp van online levering van inhoud en
instructies.
o Veel Verrijkte-Virtuele programma's begonnen als full-time online scholen en
ontwikkelden vervolgens gemengde programma's om studenten te voorzien
van fysieke ervaringen op school. Het Enriched-Virtual-model verschilt van het
Flipped Classroom omdat studenten in Enriched-Virtual-programma's de
doordeweekse campus zelden doordeweeks bijwonen op de brick-andmortar-campus. Het verschilt van het Self-Blend-model omdat het een hele
schoolervaring is, en geen cursus voor cursus.
o Voorbeeld: Studenten meeten face-to-face met docenten voor hun eerste
cursus meeting op fysieke locaties. Daarna kan het zelfstandig af worden
gemaakt, als ze een minimaal niveau behouden

o

3.2 artikel Picciano
Introductie
Het doel van dit artikel is om een overzicht te geven van de fase waarin het onderzoek naar
online- en blended learning zich nu bevindt. Het kijkt naar de grote ontwikkelingen en
problemen die met online- en blended learning geassocieerd zijn.
Sinds het midden van de jaren negentig is er een belangrijke verandering opgetreden in het
geven van onderwijs op scholen en hogescholen overal ter wereld. Traditionele face-to facecursussen worden opnieuw ontworpen en aangevuld met online en blended learningmodaliteiten. Leraren en studenten kunnen elkaar op elk moment en op elke plaats
ontmoeten om deel te nemen aan een les.
De populariteit van online en blended learning heeft mede te maken met het feit dat
volwassen studenten die een druk leven leiden, gezinsverantwoordelijkheden hebben en die
moeten werken terwijl ze naar een universiteit gaan, zich aangetrokken voelen tot het
gemak van de digitale modaliteiten.
De golven
Online leren begon met het Internet en World Wide Web. Hieronder wordt een overzicht
gegeven van de ontwikkeling van online learning:
De eerste golf – 1990’s
De eerste golf startte met de komst van het Internet. Digitale multimedia was moeilijk en
kostte veel tijd om op computers te krijgen. De meeste online learning courses waren tekstgebaseerd en was vaak asynchroon leren.
De hogescholen en universiteiten die het meest geïnteresseerd waren in online
leerontwikkeling tijdens dit decennium waren degenen die afstandsonderwijs hadden
opgezet met andere modaliteiten zoals televisie, radio en cursuspakketten.
De tweede golf – begin 2000
Steeds meer mensen kregen internet en het internet werd ook steeds sneller. Hierdoor
konden dingen als video’s en afbeeldingen worden toegevoegd. Het opende de mogelijkheid
van het opnemen van multimedia in online learning ontwikkeling.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen was dat internet nu ook werd gezien als iets dat in
het normale onderwijs kon worden gebruikt. Dus niet meer als voertuig om te leren, maar in
het onderwijs zelf. Dit was het begin van blended learning. Veel universiteiten en colleges
hebben tijdens deze golf meer online en blended learning activiteiten gekregen.
De derde golf – 2008-2013
De term voor de online cursus MOOC (Massive, Open, Online Course) werd in 2008 bedacht.
Het doel van MOOC was om studenten betere toegang te geven tot hoger onderwijs en om
de kosteneffectiviteit te verbeteren. De online cursus was een groot succes en er was veel
aandacht voor, totdat bleek dat face-to-face onderwijs beter bleek te zijn.
De vierde golf – vanaf 2014

De vierde golf combineert de tweede (blended learning) en derde golf (MOOC) en bevat een
variatie aan pedagogische benaderingen die gebruik maken van meerdere formaten en
instructiemiddelen. Multimedia en sociale media breidden zich uit doordat men meer
gebruik ging maken van smartphones en tablets.
Daarnaast zijn een aantal nieuwe faciliteiten en benaderingen die zich in eerdere fasen in
eerdere fasen bevonden, uitgebreid. Deze omvatten bv. open bronnen inclusief materiaal
bedoeld om traditionele schoolboeken te vervangen of gaming en virtuele omgevingen met
meerdere gebruikers (MUVE).
Kortom, de 4e golf is in de eerste plaats gecategoriseerd als een pedagogie die technologie
aan het duwen is in een uitgebreide en geavanceerde blended leeromgeving die berust op
een verscheidenheid aan digitale bronnen die door individuele faculteiten en docenten zijn
ontwikkeld en die worden aangeboden door goed gefinancierde MOOC-bedrijven.
Kort overzicht van het onderzoek
Er zijn heel veel studies gepubliceerd die streven naar de beste praktijken, effectiviteit,
tevredenheid en uitdagingen van online en blended leren en onderwijzen. Hieronder worden
een paar van de key-studies behandeld.
Effectiviteit van leren bij studenten
U.S. Department Of Education (U.S. D.O.E.) deed een meta-analyse van de effecten van
online learning en blended learning op prestaties van studenten. Uit de meta-analyse kwam
naar voren dat studenten die gebruik maakten van online technologie, beter presteerden
dan studenten die alleen face-to-face onderwijs kregen. Van de drie soorten onderwijs (faceto-face leren, helemaal online learning en blended learning), bleek blended learning de
beste leeruitkomsten te hebben.
Het rapport voegt ook een belangrijke waarschuwing toe dat een deel van het verschil in de
effecten van blended learning kan worden toegeschreven aan meer tijd aan de taak dan aan
volledig online of face-to-face instructie. Verder onderzoek van dit element van blended
learning werd aanbevolen.
Houdingen van faculteiten
De resultaten van onderzoek naar facultaire attitudes ten aanzien van online en blended
learning zijn niet consistent en een deel van het probleem lijkt verband te houden met
verschillen in percepties van die faculteit die online cursussen en blended learning geven, in
tegenstelling tot degenen die dat niet doen.
Uit een onderzoek van Allen & Seaman is naar voren gekomen dat de meeste faculteiten
sceptisch zijn over online learning en blended learning. Toch zeggen de faculteiten die wel
gebruik maken van online learning en blended learning dat het net zo effectief kan zijn als
face-to-face learning.
Uit de studie van de eerder genoemde U.S. D.O.E. is naar voren gekomen dat studenten en
faculteiten bij blended learning meer werk kunnen verrichten dan bij andere manieren van
leren.
Administratieve houdingen

Allen & Seaman voeren al twaalf jaar jaarlijkse enquêtes uit van chief academic officers in
het Amerikaanse hoger onderwijs. Hun gegevens geven aan dat de attitudes van deze
functionarissen over het algemeen een positieve trend laten zien naar online en blended
learning. In hun laatste onderzoek groeide het percentage academische leiders dat de
leerresultaten van online onderwijs beoordeelt als hetzelfde of superieur aan die van
persoonlijke instructie. Daarnaast zijn andere weer sceptisch over het gebruik van specifiek
MOOCS.
Er zijn dus gemixte resultaten in het onderzoek naar blended learning. Leeruitkomsten van
studenten kunnen wel hoger zijn in omgevingen met blended learning, maar niet veel beter
dan online cursussen en face-to-face cursussen. Bestuurders zijn positief over online en
blended learning en vinden ze belangrijk voor hun bedrijf. Daarom zijn ze ook bereid om erin
te investeren en willen ze graag dat faculteiten het voortouw nemen in deze veranderingen.
Onderzoeksproblemen
Definitie van blended learning
Blended learning is niet één ding, maar heeft verschillende stijlen, smaken en toepassingen.
Het heeft voor iedereen weer een andere betekenis. Het woord blended verwijst naar een
mix. In een cursus vormt blended learning een mix van online leren en face-to-face leren.
Door deze manier van leren worden video’s, blogs en social media steeds populairder.
In blended courses en programma’s hoeven de modaliteiten niet altijd gemakkelijk te
onderscheiden zijn. Het kan zijn dat de scheiding tussen face-to-face en online duidelijk is,
maar het kan ook zijn dat ze gemixt zijn.
Breedste definitie = Blended learning kan dus gedefinieerd worden als een variatie aan
technologie/media, geïntrigeerd in face-to-face activiteiten in de klas. Maar deze definitie is
wel een richtlijn!!
Tevens moet er niet worden vereten dat veel bevindingen uit onderzoek alleen toegepast
kunnen worden op lokale situaties, omdat er veel verschillende mogelijke benaderingen zijn
voor blended learning.

Verschillende colleges – verschillende culturen
Hoewel de definitie van blended learning het moeilijk maakt om bevindingen uit
verschillende instellingen te generaliseren, moeten onderzoeken worden geïnformeerd over
het type universiteit of universiteit dat de basis vormt voor een studie. Dit geldt met name
bij het uitvoeren van onderzoek naar facultaire en administratieve zaken. Hogescholen en
universiteiten hebben verschillende culturen die de ontwikkeling van online leren en
blended learning beïnvloeden. In hoger onderwijs waar het er op minimaal niveau wordt
bestuurd, hebben de faculteiten weinig bezwaar tegen het blended learning.
Het grote debat – het medium vs. de boodschap
Er wordt al heel lang een debat gevoerd over de verschillende soorten onderwijs dat
gegeven wordt, waaronder onderwijs met technologie. James Kulik deed een meta-analyse
om te kijken naar de effecten van technologie op verschillende onderwijsniveaus. Zijn
algemene conclusie was dat computer-gebaseerd leren een positief effect heeft op
schoolprestaties, maar dat het niet gold voor alle onderwijsniveaus. Een belangrijk debat
over technologie in onderwijs gaat tussen Clark en Kozma (zie artikelen week 1).
Richard E. Clark (1983, 1985, 1989) weerlegde deze bevindingen. Clark stelde voor dat
technologie of welk medium dan ook in feite een voertuig was dat een educatieve substantie
vervoerde en dat echte verbetering in prestatie alleen komt met het verbeteren van de
substantie, niet met het voertuig. In tegenstelling tot de stelling van Marshall McLuhan dat
het 'medium de boodschap' is, stelde Clark dat in het onderwijs de boodschap of inhoud de
stof is die er toe doet.
De positie van Clark is in de loop van de jaren uitgedaagd door een aantal onderzoekers
zoals Robert Kozma (1991, 1994a, 1994b) en Jack Koumi (1994) die het medium zien als een
integraal onderdeel van het geven van instructie. De twee verschillende meningen over dit
onderwerp blijven tot op de dag van vandaag en het 'grote debat' gaat verder.
Toekomstig onderzoek

Hoewel er een overvloed aan onderzoeken is geweest, zullen online- en blended learning de
komende jaren nog vele jaren centraal blijven staan in het onderzoek.
1. Ten eerste, ook al zijn de ervaringen van studenten met het gebruik van digitale
technologie uitgebreid bestudeerd, elke keer dat een nieuwe instructietechnologie
wordt geïntroduceerd, is er een vlaag van onderzoek naarmate cursussen en
academische programma's opnieuw worden ontworpen en aangepast.
2. Ten tweede zal de faculteit belangrijke aanjagers zijn van verandering in de meeste
publieke en non-profit hogescholen en universiteiten. Zoals eerder in dit artikel is
aangegeven, zijn ze op zoek naar verandering vanuit de faculteit op het gebied van
lesgeven en leren.
3. Ten derde lijken universiteitsambtenaren ervan overtuigd dat online onderwijs en
vooral blended learning van cruciaal belang zijn voor hun strategische planning. Er is
echter meer onderzoek nodig naar financiering en budgettering van
langetermijnondersteuning voor online-toepassingen
4. Ten slotte zullen onderzoekers meer gebruik maken van de verscheidenheid aan
kwantitatieve, kwalitatieve en gemengde methodologieën die beschikbaar zijn voor
het bestuderen van online onderwijs. Kwalitatief onderzoek kan de weg vrijmaken
voor het kwantitatieve - en het kwantitatieve kan suggereren dat verschillen worden
onderzocht in een meer interpretatieve, kwalitatieve modus.
Conclusie
Het is van belang dat we onderzoek blijven doen naar technologie in onderwijs en blended
learning. Daarbij is het belangrijk dat we het onderzoek richten op studenten, leraren,
faculteiten en besturen. Online leren is een hoofd gebied voor onderzoek en dat zal de
komende jaren ook zo blijven.
3.3 Artikel Spanjers
Abstract
Blended learning = combinatie van face-to-face instructie en online learning.
Verwacht wordt dat blended learning onderwijs verbeterd. Er wordt een meta-analyse
uitgevoerd om te kijken of deze verwachting waar is.
Blended learning is gelijk, of misschien zelfs beter, dan meer traditioneel leren. De effecten
op effectiviteit, aantrekkelijkheid en gepercipieerde eisen verschilden echter sterk tussen
studies. Het bleek dat quizzen de effectiviteit en aantrekkelijkheid van blended learning
positief beïnvloeden.
Concluderend, blended learning heeft potentieel om het onderwijs te verbeteren, mits
zorgvuldig ontworpen, bijvoorbeeld door het opnemen van frequente quizzen.
Introductie
Er zijn veel studies over blended learning. Deze studies zijn vooral geïnteresseerd in de
effectiviteit, tevredenheid van de student en de evaluaties van de investeringen in
vergelijking met meer traditioneel onderwijs.
Dit artikel geeft een meta-analyse die de effectiviteit, tevredenheid van de student en de
evaluaties op investeringen onderzoekt.
Verbeterd onderwijs en praktische redenen voor de implementatie van blended learning

Een van de grootste reden om blended learning te implementeren is om het onderwijs te
verbeteren.
- Internet en computers maken het mogelijk om meer authentieke en gevarieerde
instructiematerialen aan te bieden en om leeractiviteiten te innoveren.
- Het kan leiden tot tot het nadenken over de instructie ontwerpen en de moeite van
beschikbare tijd en moeite in een design. Het kan zorgen voor een meer actieve
benadering waarbij de leerling centraal staat.
- Lerenden hebben controle over hun eigen leren en krijgen ze de mogelijkheid om
leermaterialen aan te passen aan hun eigen behoeften. De mogelijkheden van
blended learning om aan te passen aan de leerstijl van de student ontstaan door de
combinatie van verschillende instructievormen.
- Door de technologie die blended learning bevat, sluit het ook beter aan bij de
studenten van tegenwoordig. Dit kan een positieve invloed op de student
leeruitkomsten hebben.
Naast dat blended learning onderwijs verbeterd, zijn er nog twee andere grote redenen
waarom het belangrijk is om blended learning te implementeren, namelijk:
1. Betere toegang tot onderwijs (onderwijs hoeft niet per se op school)
2. Resource management
Wat belangrijk is om te blijven onthouden, is dat blended learning niet vanzelfsprekend het
onderwijs verbeterd, daarom dit onderzoek. Er wordt een meta-analyse gedaan over of
blended learning meer, gelijk of minder aantrekkelijk en effectief is dan traditioneel leren.
Ook wordt er gekeken naar het verschil van investeringen.
Er wordt verwacht dat blended learning het onderwijs verbeterert, omdat het de voordelen
van online en face-to-face leren combineert.
Voordelen online deel
- Mogelijkheden om meer authentieke, gevarieerde en verschillende instructie
materialen aan te reiken
- Innovatieve leeractiviteiten
Blended learning kan ook de nadelen van online en face-to-face leren bevatten
- Studenten hebben meer moeite met het managen van tijd, met betrekking op zelfreguleren van hun leren
- Studenten hebben meer moeite met de complexiteit van authentieke taken.
- Studenten hebben meer toegang tot materialen en dat kan de resultaten verhogen,
maar het zorgt wel voor dat de taak meer eisend is voor de student. Hierdoor kan het
leren minder efficiënt worden in plaats van meer.
Leeromgevingen beïnvloeden niet direct het gedrag en de leeruitkomsten van de student.
Het effect wordt gemedieerd door de percepties van de student.
Eerdere meta-analyses
Er zijn vijf artikelen die de effecten van blended learning hebben onderzocht. De uitkomsten
van deze onderzoeken waren hoofdzakelijk positief, dus blended learning had een positief
effect op leeruitkomsten. De enige uitzondering is de gemiddelde positieve effectgrootte
voor procedurele bevindingen gevonden door Sitzmann en collega’s. Deze effectgrootte is
echter gebaseerd op een kleine steekproef (d.w.z. zes studies).

Slechts een paar van deze eerdere meta-analyses onderzochten ook de evaluatie,
tevredenheid of reacties van studenten en hun resultaten waren minder consistent (zie
Tabel 1). Schmid et al. (2014) vonden meestal positieve effecten in het kleine tot
middelgrote bereik. De uitzondering is een triviale positieve effectgrootte. In tegenstelling
tot deze resultaten van Schmid et al. (2014), Sitzmann et al. (2006) vond een triviaal negatief
effect.
Dit onderzoek heeft echter als doel om een beter overzicht te geven van de effecten van
blended learning op effectiviteit, tevredenheid van de student en de evaluaties op
investeringen dan eerdere onderzoeken. Dit onderzoek verschilt op vier punten van eerder
onderzoek:
1. Het bevat geen verwijzingen naar onderzoeken die voor 2005 zijn gedaan, omdat de
kans bestaat dat de informatie uit die onderzoeken niet meer relevant zijn.
2. In dit onderzoek zijn alle onderwijslevels onderzocht, iets wat in eerder onderzoek
niet is gedaan.
3. Tevredenheid betekent in dit onderzoek vooral tevredenheid over de les en over de
leraar, terwijl in eerdere onderzoek ook werd gekeken naar tevredenheid over de
leerling zelf.
4. Dit onderzoek wil een meer pure meting van de effecten van blended learning geven.
Eerdere onderzoeken waren namelijk minder duidelijk, doordat ze bijv. meerdere
definities van blended learning gebruikten.
Blended learning kan de investering van meer tijd, moeite of werk vereisen. Dit kan een
verklaring zijn van de licht negatieve effectgrootte voor de reacties van leerlingen in hun
onderzoek. Deze investering van meer tijd, moeite of werk had ook kunnen leiden tot een
hogere effectiviteit van blended learning, en daarmee tot de positieve effectgroottes voor
leerresultaten die door hen werden gevonden. Ze stellen echter dat meer onderzoek nodig is
om deze suggestie te onderzoeken. Daarom zal dit onderwerp worden onderzocht in onze
meta-analyse van evaluaties van vereiste investeringen.
Onderzoeksdoelen
Doel = om de effectiviteit, tevredenheid van de student en de evaluatie van studenten op
investeringen in tijd, werk en moeite van blended learning in vergelijking met traditionele
manieren van leren te onderzoeken.
→ Variabelen die daarbij van belang waren, waren ‘allocation’ (de manier waarop
participanten in de experimentele- of controlegroep werden geplaatst), onderwijsniveau, de
duur, de manier van onderwijs geven(bijv. kort of lang les), de communicatie en de quizzen.
Discussie
Er was een significante effectgrootte gevonden voor zowel objectieve- als subjectie
effectiviteit en een niet significant effectgrootte was gevonden bij tevredenheid. De
effectiviteit van blended learning was dus beter dan die van traditioneel leren. Een groot
negatieve effectgrootte was gevonden voor evaluatie op investeringen. Dit houdt in dat
studenten blended learning zien als minder passend dan traditioneel leren. Dit laatste
gemiddelde was echter alleen gebaseerd op vier studies en moet daarom met zorg worden
geïnterpreteerd. Niettemin geeft het een eerste aanwijzing voor de aannemelijkheid van de

suggestie door Sitzmann et al. (2006) dat blended learning misschien veeleisender is dan
meer traditioneel onderwijs
Hoewel er gemiddeld positieve effecten op de effectiviteit en een neutraal effect voor
aantrekkelijkheid werden gevonden, waren er grote verschillen tussen de onderzoeken en
zelfs voorbeelden van negatieve effecten.
Een ander resultaat was dat blended learning die quizzen bevatten, effectiever en
aantrekkelijker waren dan wanneer er geen quizzen werden gebruikt.
Voor allocation, level of education, subject matter, duur of soort online communicatie waren
geen significante resultaten gevonden.
Vergelijking van de resultaten uit dit onderzoek met de resultaten uit eerder onderzoek
Het resultaat op effectiviteit en tevredenheid komt overeen met resultaten uit eerder
onderzoek. Dit impliceert dat de resultaten van deze eerdere onderzoeken repliceerbaar
zijn. Het laat ook zien dat verschillende benaderingen met betrekking tot deze kwesties geen
grote invloed hebben op de resultaten.
Wanneer quizzen alleen beschikbaar waren bij blended learning, was het effect positiever
dan wanneer quizzen zowel in de blended learning als in het traditioneel leren werd
gebruikt. Ook dit resultaat komt overeen met de resultaten uit eerder onderzoek. Quiz is dus
een significant. Tevens worden ‘practice’ en feedback als significante moderatoren gezien. In
een ander onderzoek worden de moderatoren niet als significant gevonden.
Beperkingen
Studies kunnen op veel verschillende manieren verschillen, naast het onderzoek van
moderatoren. Studies verschillen ook over de vraag of zij informatie over die andere
aspecten rapporteren en wat zij hierover rapporteren.
Een beperking van dit onderzoek is dat er gebruik is gemaakt van maar vijf studies, en dat er
maar drie van de vijf studies een experiment gebruikten. Ook is het niet duidelijk of de
positieve effecten te maken hebben met de implementatie van blended learning, de
gebruikte leeractiviteiten of de combinatie van die twee. Daarnaast was de externe validiteit
gelimiteerd.
Toekomstig onderzoek
Er zijn meerdere tips voor toekomstg onderzoek.
1. Dit onderzoek geeft geen informatie over of andere stakeholders(zoals leraren)
belang hebben bij blended learning. Het is goed om ook daar onderzoek naar te
doen.
2. Ook is het belangrijk om in toekomstig onderzoek te kijken naar de manieren waarop
blended learning het best kan worden vormgegeven en onderwezen kan worden. Er
is namelijk een grote variabiliteit in de effecten op effectiviteit.
3. Een laatste tip voor toekomstig onderzoek is om beter te kijken naar de effecten van
quizzen op blended learning
Praktische implicaties
Er zijn meerdere praktische implicaties om rekening mee te houden:

1. Gebleken is dat blended learning niet minder effectief is dan traditionele vormen van
leren, misschien zelfs wel effectiever. Maar bij het implementeren van blended
learning moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat blended learning
soms als niet passend en ‘demanding’ wordt gezien.
2. De resultaten van vier onderzoeken suggereren dat leerlingen blended learning als
veeleisender ervaren of minder geschikt zijn voor de vereiste investeringen. Dit kan
een beoogd effect zijn, wanneer blended learning is geïmplementeerd om het leren
te verbeteren resultaten door leerlingen te voorzien van meer instructiemateriaal en
/ of hen meer tijd te laten besteden. Het kan echter ook wijzen op een risico dat
onderwijsontwerpers of leraren blended learning veeleisender maken. Anderzijds
kunnen studenten de hoeveelheid werk in blended learning onderschatten of faceto-face-vergaderingen beschouwen als niet als werk, maar menen dat ze evenveel
tijd besteden aan thuis studeren als werk.
3. Wat ook belangrijk is, is dat er goed wordt gekeken naar de manier waarop blended
learning moet worden ontworpen, zoals het ontwerpen van quizzen.
Theoretische achtergrond voor de positieve effecten van quizzen op leeruitkomsten
In dit onderzoek zijn positieve effecten van quizzen, testen en zelfbeoordelingen op
effectiviteit en tevredenheid gevonden. Voor het effect van quizzen op leeruitkomsten
bestaat er al een theoretische achtergrond. Wanneer een lerende namelijk een test maakt,
haalt de lerenden informatie uit het geheugen, wat het pad naar die informatie in het
geheugen sterker maakt. Hierdoor kan informatie die keren daarna makkelijker opgehaald
worden.
Algemene conclusie
Samengevat is blended learning iets effectiever dan traditioneel leren, maar het is wel even
aantrekkelijk. Het effect van effectiviteit, tevredenheid van studenten en evaluatie van
investeringen verschillen veel tussen studies. Het is dus niet zo dat we blended learning
helemaal niet moeten implementeren in onderwijs, maar het wil ook niet zeggen dat
blended learning per definitie het onderwijs verbeterd. Dus, blended learning heeft potentie,
waarbij de implementatie van quizzen een factor is die bijdraagt aan het succes van blended
learning.
4.1 artikel Margaryan
Dit artikel gaat over MOOC (Massive, Open, Online, Courses). Twee types van MOOC zijn
onderzocht en hun resultaten zijn vergeleken. de bevindingen waren dat de meeste MOOCs
slecht scoorden op de meesten instructieprincipes en alleen hoog scoorden op presentatie
en organisatie binnen een cursus. De kwaliteit van het instructieontwerp is dus laag.
Introductie
De eerste terme om een online open course te beschrijven was ‘Connectivism and
Connective Knowledge (CCK08). De cursus is opgevat als een instantiatie van de
'connectivistische' benadering van leren, waarbij leren wordt waargenomen door
verbindingen te leggen met kennisbronnen en mensen in het netwerk. De eerste MOOCs
werden gezien als een gedecentraliseerde, op netwerk-gebaseerde, non-lineair structuur die
meer focuste op ontdekking en conversatie dan op het benadrukken van inhoud dat door
een leraar aangeboden wordt. Deze constructivistische MOOCs wordt ook wel ‘cMOOCs’

genoemd. Tot ongeveer 2011 was het nog relatief onbekend, totdat universiteiten er gebruik
van gingen maken. Daarvoor bestond er alleen nog de ‘xMOOCs’. Deze soort MOOCs was
gecentraliseerd, gericht op de inhoud en lineair. xMOOCs richtte zich op korte,
gemodulariseerde video-lezingen en toetsen met MC-vragen.
MOOCs is sinds 2012 steeds populairder geworden, met name in het hoger onderwijs. Toch
maakt men zich ook zorgen over de grote focus die bij MOOC wordt gelegd op de hoge
kwaliteit van de inhoud, en minder op het instructieontwerp en de leeruitkomsten. Critici
uitten hun bezorgdheid over het gebrek aan nieuwheid in de MOOC-propositie en de
overdreven voorspellingen van de omvang van hun impact op onderwijs en leren. Ook is er
weinig bewijs voor de effectiviteit van MOOC. Er is mijn weinig empirisch onderzoek naar
MOOCs gedaan en hun effectiviteit betreffende leren.
Hoewel de ervaringen van leerlingen en andere belanghebbenden belangrijk zijn, is de
instructieve ontwerpkwaliteit van een cursus een kritieke indicator en een voorwaarde voor
het potentieel van de cursus voor effectief leren. Educatief ontwerp is een essentieel
onderdeel van de algehele kwaliteit en pedagogische effectiviteit van een leerervaring. Toch
houden de meeste cursusevaluaties geen rekening met de belangrijkste principes van het
ontwerpen van educatieve systemen bij de beoordeling van de kwaliteit van de cursus.
Dit artikel gaat in op het feit dat MOOC zo weinig aandacht geeft aan het instructieontwerp.
Dit wordt gedaan door te kijken naar de kwaliteit van het instructieontwerp bij verschillende
MOOC-cursussen. Als eerste worden de sleutelprincipes van instructie behandeld. Als
tweede wordt gekeken naar de methode van de steekproef die is gedaan. Als laatste worden
de resultaten besproken. De studie heeft tot doel na te gaan of of niet en in welke mate het
ontwerp van deze MOOC's deze fundamentele principes van instructie weerspiegelt.
Principes van instructie
De instructieve ontwerpkwaliteit van MOOC's zijn beoordeeld aan de hand van een reeks
sleutelcriteria op basis van de eerste beginselen van instructie en onderling gerelateerde
prescriptieve criteria voor effectieve instructie. Deze zijn ontleend aan de belangrijkste
theorieën en modellen voor instructief ontwerpen (Merrill, 2002, 2009, 2013).
De eerste vijf beginselen van instructie zijn hieronder samengevat:
1. Instructie waarbij het probleem centraal staat: leren wordt bevorderd als lerende
skills verkrijgen in de context van real-world problems. Het is belangrijk dat lerenden
weten om te gaan met problemen uit de echte wereld. Hierdoor wordt de instructie
effectiever. Veel eigentijdse leertheorieën en instructiemodellen zijn gebaseerd op
het idee dat mensen beter leren wanneer ze bezig zijn met het oplossen van
problemen en het bouwen kennis dan wanneer ze informatie krijgen die ze moeten
onthouden. Bij deze vorm van instructie gaat het meer om het oplossen van
problemen, dan om het memoriseren van informatie. Lerenden lossen een probleem
in stappen op, waarbij de stappen van makkelijk naar moeilijk gaan.
2. Activatie: leren wordt verbeterd wanneer bestaande kennis blijvend wordt
geactiveerd. De effectiviteit van de instructie wordt verhoogd wanneer lerenden hun
eerdere ervaringen opnieuw kunnen ophalen en beschrijven. Activatie zorgt ook voor
de ontwikkeling van mentale modellen en schema’s die de lerenden kunnen helpen
bij het opnemen van nieuwe kennis en die aan hun bestaande kennis aan te passen.

Activering vereist meer dan dat lerenden in staat worden gesteld relevante ervaring
op te roepen of op te bouwen; activering vereist ook leeractiviteiten die de
ontwikkeling van mentale modellen en schema's stimuleren die leerlingen kunnen
helpen de nieuwe kennis of vaardigheden in hun bestaande kennis op te nemen.
3. Demonstratie: leren wordt bevorderd wanneer lerenden een demonstratie zien van
de vaardigheid die ze moeten leren. Hierbij is het belangrijk dat lerenden zien hoe ze
nieuwe informatie kunnen toepassen op andere situaties. Leren wordt bevorderd
wanneer leren demonstraties zien waarbij wordt laten zien hoe het wel en hoe het
niet moet.
4. Applicatie: leren wordt bevorderd wanneer lerenden de vaardigheid die ze hebben
geleerd kunnen toepassen bij het oplossen van problemen. Hierbij is het belangrijk
dat lerenden de vaardigheid kunnen toepassen in meerdere situaties. Merrill merkt
echter op dat in veel cursussen de toepassing niet veel verder gaat dan de eis dat
leerlingen meerkeuzevragen moeten beantwoorden over het materiaal waarmee ze
worden geconfronteerd. Ook is begeleiding van de lerenden van belang. Daarnaast is
support aan lerenden in de beginfase essentieel. Deze support moet worden
verminderd naarmate de lerende meer kennis heeft vergaard. Als laatste is feedback
aan de lerende ook een belangrijk kenmerk van applicatie.
5. Integratie: leren wordt bevorderd wanneer lerenden reflecteren op een nieuwe
vaardigheid, de nieuwe vaardigheid bediscussiëren en deze verdedigen. Lerenden
hebben de nieuwe vaardigheid in hun dagelijkse leven geïntegreerd wanneer ze
verandering in hun gedrag kunnen laten zien en hun mentale modellen kunnen
veranderen. Ook kunnen lerenden de vaardigheid die ze hebben geleerd
demonstreren en verdedigen tegenover anderen.
Deze besproken principes ondersteunen de hedendaagse instructiemethodes en –theorieën.
Ze focussen op leeractiviteiten. Een systematische review van 22 hedendaagse
onderwijstheorieën bevestigde theoretische ondersteuning voor deze principes. Merrill
belicht vier punten over de eerste principes.
1. Ten eerste zijn deze principes "relaties waarvan altijd wordt aangenomen dat ze waar
zijn onder de juiste omstandigheden, ongeacht het programma of de praktijk".
2. Ten tweede kunnen ze "worden geïmplementeerd in elk bezorgsysteem of met
behulp van een educatieve architectuur".
3. Ten derde: "Leren van een bepaald programma zal bevorderd worden in een directe
verhouding tot de implementatie van deze principes".
4. Ten vierde zijn de principes "ontwerpgericht en prescriptief, in plaats van leergericht
of beschrijvend. Ze hebben betrekking op het creëren van leeromgevingen en
producten in plaats van beschrijven hoe leerlingen kennis en vaardigheden
verwerven.
Merrill's First Principles of Instruction richten zich op leeractiviteiten. Deze principes worden
aangevuld met een set van vijf verdere principes gericht op leermiddelen (cursusmateriaal of
andere mensen die worden aangetrokken om de leeractiviteiten uit te voeren), en
leerondersteuning (de processen en procedures zoals feedback van experts die leerlingen
helpen bij het uitvoeren van leeractiviteiten). Deze aanvullende principes omvatten:
6. Collectieve kennis: leren wordt bevorderd wanneer lerenden bijdragen aan
collectieve kennis.
7. Samenwerking: leren wordt bevorderd wanneer lerenden samenwerken.

8. Differentiatie: leren wordt bevorderd wanneer verschillende lerenden voorzien
worden van verschillende manieren van leren, volgens de behoeften van die
lerenden.
9. Authentieke middelen: leren wordt bevorderd wanneer er middelen worden
gebruikt die in de echte wereld ook worden gebruikt.
10. Feedback: leren wordt bevorderd wanneer lerenden feedback krijgen op hun
prestaties.
Dit tienprincipe raamwerk werd toegepast en getest voor de evaluatie van de instructieve
ontwerpkwaliteit van meer dan honderd online cursussen in een bedrijfsuniversiteit. Een
gegevens verzamelingsinstrument genaamd Course Scan is ontwikkeld om de kwaliteit van
het cursusontwerp te meten in relatie tot elk van de tien principes. In deze studie hebben
we een verfijnde en uitgebreide versie van het Course Scan-instrument gebruikt.
Methode
76 MOOCs werden onderzocht, waarbij werd gekeken naar het cursusbeschrijving, de
cursusmaterialen en –middelen, beschrijvingen van de leeractiviteiten, inbreng van de
lerenden en de discussies op het forum. De 76 cursussen bestonden uit 50 xMOOCs en 26
cMOOCs. Er werd een ‘Course Scan vragenlijst’ gebruikt. In deze vragenlijst werden 24
vragen gesteld over de tien principes.
Bevindingen en discussie
Zowel de cMOOCs en de xMOOCs scoorden laag bij de vragen over de tien principes.
- Bij het grootste gedeelte van de MOOC-cursussen stond het probleem niet centraal.
- Ook konden de lerenden in 68 van de 76 gevallen het cursusmateriaal niet relateren
aan de vaardigheden en kennis die ze al eerder hadden geleerd.
- Meer dan de helft van de MOOC-cursussen focusten niet op het toepassen van de
kennis.
- Ook was er weinig bewijs voor de integratie van kennis verkregen uit de MOOCcursussen. Maar 16 van de 76 cursussen eisten van lerenden een bijdrage aan
collectieve kennis
- In 68 van de 76 waren er geen activiteiten waarbij werd samengewerkt. Ook hadden
bijna alle cursussen dezelfde opzet van leeractiviteiten voor alle lerenden.
- Er werd dus amper rekening gehouden met de verschillende behoeften van lerenden.
- Een derde van de MOOC-cursussen hadden authentieke leermiddelen.
- Geen van alle MOOC-cursussen bevatte feedback van de leraar. Er werd alleen soms
feedback gegeven op de resultaten van testen. Ook werden in vele MOOC-cursussen
de doelen van de cursussen niet omschreven.
- Daarnaast was het principle of demonstration ook weinig terug te vinden, aangezien
dit geoperationaliseerd was als de beschikbaarheid van voorbeelden en
probleemoplossingen.
- In veel cursussen werden geen doelstellingen gespecificeerd of vaak waren ze niet
meetbaar.
Deze bevindingen geven aan dat de instructieontwerpkwaliteit van MOOC's laag is. Sommige
MOOC's implementeren enkele van de principes en implementeren deze principes af en toe
naar een hoge standaard. Geen van de MOOC's neemt alle principes op. Bijna alle MOOC's

zijn echter 'goed verpakt' en dus aantrekkelijk gepresenteert, bestaande uit goed
georganiseerd, duidelijk gearticuleerd en aantrekkelijk gepresenteerd cursusmateriaal.
In vergelijking met xMOOC scoorden meer cMOOC's hoger op de criteria van authenticiteit
van leeractiviteiten en middelen; meetbaarheid van leerdoelen; activering van eerdere
kennis / vaardigheden; toepassing en integratie van nieuwe kennis / vaardigheden;
samenwerken met en leren van andere deelnemers; bijdragen aan collectieve kennis; en
tegemoetkomend aan de voorkeuren van leerlingen.
In tegenstelling tot xMOOC's presteerde enigszins beter dan cMOOC's wat betreft de
organisatie en presentatie van cursusmateriaal. Vergeleken met cMOOCs waren xMOOC's
iets beter in het opnemen van leeractiviteiten waarbij leerlingen hun samenwerkingsbereik
moesten verbreden door met anderen buiten de cursus samen te werken in plaats van
alleen samen te werken met andere cursisten
Conclusies
Naarmate MOOC's zich uitbreiden en steeds meer faculteiten en studenten wereldwijd
aantrekken, wordt de kwestie van hun educatieve kwaliteit steeds dringender. Deze studie
belicht een aantal belangrijke gebieden waarop het educatieve ontwerp van deze cursussen
moet worden verbeterd.
In massale online cursussen is het een niet-triviale taak om enkele van de principes te
implementeren, bijvoorbeeld om leerlingen hoogwaardige, deskundige menselijke feedback
te bieden. Maar als academici en universiteiten doorgaan met het aanbieden van MOOC's,
zoals ze ongetwijfeld zullen doen, moeten ze het MOOC-ontwerpmodel opnieuw bekijken
vanuit de eerste beginselen.
De kwaliteit van de instructie ontwerpen van de MOOCs-cursussen wordt erg laag bevonden
en moet dus worden verbeterd. Wanneer de MOOC-cursussen gebruikt blijven worden,
moeten de principes in de cursussen worden geïmplementeerd.
Hoewel we kunnen speculeren over de redenen die de beperkte implementatie van
educatieve ontwerpprincipes binnen MOOC's verklaren, kunnen we geen evidence-based
inzichten bieden in de oorzaken van de slechte instructiekwaliteit van MOOC's. Er is een
aantal mogelijke oorzaken. Een oorzaak kan zijn dat ontwerpers van MOOCs een tekort aan
kennis hebben over instructional design principes.
Het is verstandig om in toekomstig onderzoek gebruik te maken van de principes om de
kwaliteit van MOOCs te meten. De principes zijn namelijk de fundenmentele criteria voor
instructiekwaliteit.
Cursussen moeten ernaar streven om zoveel mogelijk van deze principes te volgen. We
erkennen echter dat in sommige cursussen het implementeren van al deze principes geen
eenvoudige taak is en dat in sommige cursussen sommige van deze principes mogelijk
sterker moeten worden benadrukt dan andere.
Merrill suggereert dat 'de opeenvolgende toepassing van de eerste beginselen van instructie
steeds efficiëntere niveaus van instructiestrategieën definieert'. Hij stelt een hiërarchie van
belang voor van deze principes, waarbij het application principle het eerste niveau van
effectiviteit vertegenwoordigt; het integration principle het tweede niveau van effectiviteit;

het problemcentred-principe definieert het derde niveau, terwijl het opnemen van de
activation and integration principle de effectiviteit van instructie verder verhoogt.

4.2 artikel Toven-Lindsey
Abstract
Massive open online courses (MOOC's) zijn de afgelopen jaren een prominent onderdeel
geworden van het discours over hoger onderwijs. Toch is er weinig bekend over de
effectiviteit van deze online cursussen bij het betrekken van deelnemers bij het leerproces.
Doel studie = het scala aan pedagogische hulpmiddelen onderzoeken die worden gebruikt in
24 MOOC's, inclusief de epistemologische en sociale dimensies van instructie, om na te gaan
in hoeverre deze cursussen studenten hoogwaardige, samenwerkende leerervaringen
bieden.
Bevindingen = suggereren dat de reeks pedagogische praktijken die momenteel in MOOC's
worden gebruikt, neigt naar een objectivistisch-individuele benadering, met enige
inspanningen om meer constructivistische en groepsgerichte benaderingen te
incorporeren.
Door MOOC's te onderzoeken via de lens van geëngageerd onderwijzen en leren, werpt deze
studie vragen op over de mate waarin MOOC's daadwerkelijk een revolutie teweegbrengen
in het hoger onderwijs door technologie te gebruiken om de kwaliteit te verbeteren, en
daagt docenten uit om te streven naar creatievere en krachtiger vormen van open online
leren.
Introduction
MOOC is een onderdeel van online leren. Het stond centraal in het debat over het potentieel
van open online onderwijs om de uitdagingen van toegang en betaalbaarheid in het hoger
onderwijs op te lossen.
- Massive: theoretisch gezien geen grenzen om in te schrijven. Theoretically no limit to
enrollment.
- Open: iedereen kan meedoen (vaak gratis). Allowing everyone to participate, usually
at no cost.
- Online: participatie op het web. Learning activities typically taking place over the
web.
- Course: studie gemaakt rond een set van leerdoelen. Structured around a set of
learning goals in a defined area of study.
MOOCs hebben het potentieel om traditionele noties van klaslokaal, en zelfs online,
instructie uit te dagen. Toch hebben weinig empirische studies het leren van studenten in
MOOC's onderzocht en is er weinig bekend over de manieren waarop deze cursussen de
groeiende gelaagdheid van onderwijskansen wereldwijd kunnen uitdagen.
De oorspronkelijke MOOC's waren gericht op het creëren van een open, collaboratieve
online leergemeenschap rond 'de actieve betrokkenheid van enkele honderden tot enkele
duizenden' studenten 'die hun participatie zelf organiseren volgens leerdoelen, voorkennis
en vaardigheden, en gemeenschappelijke interesses. Deze op de leerling gerichte
pedagogische praktijken en constructivistische benaderingen stimuleerden de
betrokkenheid van studenten bij het leerproces. Toch zijn in veel opzichten de doelen van de
MOOC-beweging verschoven om de verificatie van bestaande cursussen en het potentieel

voor het genereren van inkomsten te omvatten, waarbij elite Amerikaanse universiteiten en
privé-bedrijven de leiding hebben.
Drie onderzoeksvragen die in het onderzoek beantwoord gaan worden:
- Welke instructiemiddelen en pedagogische praktijken worden gebruikt in MOOCs?
- Hoe wordt de oplevering van MOOCs beïnvloed door nieuwe digitale en netwerk
technologie?
- In hoeverre zijn MOOCs in staat om ruimte te bieden voor kritische vraagstelling en
actieve betrokkenheid van studenten?
Literatuur review
Open educational resources (OER) is de voorloper van MOOCs. Deze beweging bloeide in de
jaren 90 op toen nieuwe online technologieën zorgde voor een mogelijkheid tot interactief
en collaboratief computergebaseerd leren.
OER = educatieve middelen die gratis online worden aangeboden aan docenten, studenten
en zelf lerende om het lesgeven en leren te verbeteren
Succesvolle implementatie vereist een combinatie van technologie, ondersteuning van
docenten en institutionele leiders, open licenties en een gevarieerde community van
docenten en studenten die klaarstaan om deel te nemen aan het proces.
Naarmate digitale technologieën vorderden om meer geavanceerde online interactie en
samenwerking mogelijk te maken, werden de principes van OER gebruikt om een nieuw
soort open online cursus te ontwikkelen.
Massive open online courses
Term MOOC werd voor het eerst gebruikt in 2008. Docenten (Siemens en Downes) wilden de
rest van de wereld uitnodigen om mee te doen met 25 leerlingen die het vak verplicht
volgden. Het werd een succes en 2300 studenten deden mee. De cursus was op vier
activiteiten gebaseerd:
1. Om materialen te "aggregeren", of middelen die van belang zijn voor het individu te
selecteren
2. Om de materialen of catalogus te "remixen", de gekozen inhoud op een blog,
discussiebord of ander interactief formaat
3. Om hulpmiddelen te herbestemmen om de eigen inhoud en bijdrage aan het
discours te creëren
4. Om iemands eigen gedachten en interpretaties in een openbaar forum te "voeden"
Siemens en Downes hebben een connectivistische theorie van leren ontwikkeld die principes
van chaos, netwerk, complexiteit en zelforganisatie theorieën integreert. De MOOC groeide
uit een verlangen naar het gebruik maken van technologie om een platform met meer
toegang, samenwerking en betrokkenheid in het leerproces te creëren.
→ Studenten waren niet verplicht om materialen te delen met elkaar maar het werd wel
aangemoedigd (connectivistisch leren).
→ Siemens benadrukt dat er meer nadrukt moet worden gelegd op het verbeteren van de
skills van de lerende betreffende het navigeren en analyseren van informatie.

Volgens Cormier en Gillis (2010) is een MOOC een online cursus die studenten bij het
leerproces betrekt. Het biedt studenten een manier om verbinding te maken en samen te
werken, en het biedt een platform waar cursusmateriaal wordt gedeeld en onderhandeld
tussen deelnemers. MOOC's benadrukken ook de autonomie van de deelnemers en creëren
een brede vorm van legitieme perifere participatie waar individuen onderhandelen over hun
eigen niveau van betrokkenheid.
Het pedagogische model dat de initiële ontwikkeling van MOOC's aanstuurde, richtte zich op
het integreren van een hoog niveau van controle van de lerende, het aanbieden van
synchrone of realtime sessies met de facilitator en andere sprekers, het verschaffen van een
digitaal artefact dat cursusactiviteiten dat cursus activiteiten samenvat (dwz blogs van
deelnemers, berichten, online discussie), het ontwikkelen van dynamische sociale systemen
als een middel voor organisatie en samenwerking van deelnemers, en legde de nadruk op de
kriticiteit van creatie in het leerproces.
MOOCs helpen het hoger onderwijs te revolutioneren, maar nog niet iedereen is overtuigd
dat MOOCs het hogere onderwijs zal ontwrichten in een positieve en productieve manier.
Empirisch onderzoek naar onderwijsstrategieën en leerresultaten in verband met MOOC's is
beperkt. Omdat cursussen zijn ontworpen voor onbeperkte inschrijvingen, bieden MOOC's
minimale ondersteuningsmechanismen en vereisen ze dat deelnemers zelfgestuurd zijn en
voldoende kritische geletterdheid hebben om door de cursus te navigeren en deel te nemen
aan de leergemeenschap. Terwijl meer ervaren en onafhankelijke studenten in deze
omgeving gedijen, hebben veel deelnemers moeite met het gebrek aan structuur en
educatieve ondersteuning die inherent zijn aan deze cursussen.
Betrokkenheid en pedagogy in online learning communities
Online courses bieden studenten een grote range of betrokken en interactieve
leeromgevingen om tevredenheid, motivatie en volharding bij participanten te
bewerkstelligen.
Online cursussen stimuleren studenten om zich als onafhankelijke studenten te ontwikkelen
vaardigheden van persoonlijke reflectie en abstracte conceptualisatie. Daarentegen
benadrukt het model "onderzoeksgemeenschap" in computer-gemedieerde leeromgevingen
van Toch, Garrison, Anderson en Archer (2010) de behoefte aan sociale aanwezigheid,
cognitieve aanwezigheid en aanwezigheid van het onderwijs om kritisch onderzoek en
samenwerkend leren te vergemakkelijken.
Onderzoek wijst uit dat studenten in online cursussen wellicht meer succesvol en tevreden
zijn als
- Instructeurs duidelijke doelen stellen en vereisten voor de cursus
- De focus ligt op het creëren van een samenwerkende leeromgeving
- Het een hoog niveau van interactie tussen docent en student biedt
- Het betekenisvolle feedback aan deelnemers levert
Hoewel onderzoek met betrekking tot traditionele online leeromgevingen een sterke basis
biedt voor de ontwikkeling van effectieve onderwijspraktijken in MOOC's, bieden deze open
toegankelijke cursussen nieuwe uitdagingen voor docenten en studenten.

Betrokken lesgeven en leren
Student-centered approach = de instructeur begeleidt en ondersteunt studenten bij het
ontwikkelen van hun eigen begrip van de concepten, in tegenstelling tot het delen van
relevante informatie en expertises met een passieve ontvanger.
→ Instructie technologie is hier aan gaan bijdragen omdat het mogelijkheden geeft om
leeractiviteiten te ervaren die intern gedreven en geconstrueerd, samenwerkend en sociaal
tot stand komen en persoonlijk en authentiek zijn.
Studentgericht onderwijs komt voort uit de constructivistische theorie.
- Cognitief constructivisme: individuele ontwikkeling van kennis door interactie met
de omgeving.
▪ Gekoppeld aan Piaget: die stelt dat mensen hun eigen kennis moeten
construeren in plaats van alleen maar informatie te ontvangen.
● De instructie richt zich daarom op het begrip van leerlingen van
primaire bronnen en interactief materiaal, inclusief open
vragen die persoonlijk onderzoek en ontdekking bevorderen.
Samenwerking en interactie tussen collega's kunnen deel
uitmaken van het leren, maar hun belang ligt in het modelleren
en ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe individuele
metacognitieve vaardigheden.
- Sociaal constructivisme: ontwikkeling van kennis door dialoog, interactie,
onderhandeling en de sociale context waarin leren plaatsvindt.
▪ Gekoppeld aan Vygotsky: theorieën over ontwikkeling.
● Hierdoor richt sociaal constructivisme zich op de manieren
waarop iemands omgeving en interacties, samen met
verschillende vormen van ondersteuning en steigers, het
individuele leerproces beïnvloeden. Cognitie is daarom niet
alleen een individueel fenomeen maar iets dat is geworteld in
sociale en culturele interactie, en betekenis wordt
onderhandeld door taal, interactie en activiteit. Individueel
leren is afhankelijk van de instellingen, instellingen en culturele
context van de leerling.
Volgens socio-culturele theoretici is leren een integraal onderdeel van menselijke
participatie in de wereld en wordt het beïnvloed door zowel cognitieve als sociale processen.
Situated learning theory = gebaseerd op zowel cognitief als sociaal constructivisme en stelt
dat "leren, denken en weten relaties zijn tussen mensen die betrokken zijn bij activiteiten in,
met en voortvloeiend uit de sociaal en cultureel gestructureerde wereld"
→ Vanuit deze visie zijn individuen betrokken bij praktijkgemeenschappen en gaan ze van
perifere participatie naar een meer betrokken, centrale positie naarmate hun expertise en
verbinding met de gemeenschap toeneemt.
Critical pedagogy = sluit nauw aan bij theorieën van constructivisme en gesitueerd leren.
Volgens Giroux is pedagogie meer dan alleen het overbrengen van expertise. Studenten
construeren kennis door zorgvuldige persoonlijke reflectie en samenwerking met de

instructeur en hun leeftijdsgenoten. Daarnaast profiteren individuen van de mogelijkheid om
cursusinhoud te koppelen aan hun eigen ervaringen en sociale context.
Als er een gevoel van gemeenschap (community) is, zorgt dit voor hogere tevredenheid,
doorzettingsvermogen, betrokkenheid en cognitie.
Samenwerkend leren in online omgevingen
Er wordt beweert dat betekenisvol leren kan worden bereikt met behulp van
computertechnologie wanneer het zich op het sociale, culturele en fysieke vlak bevindt
context van de leerling, en de activiteiten zijn authentiek en praktisch.
Vygotsky's idee van samenwerkend leren kan worden gezien in online leeromgevingen die
computer-gemedieerde spraak en tekst gebruiken als vormen van modellering gebruiken, en
die individuele cognitie versterken door ruimte te bieden voor reflectie en revisie van
geschreven artefacten.
Als er een sterk gevoel van community is tussen de online lerende is er sprake van hogere
levels van tevredenheid, volharding, betrokkenheid en cognitie.
Online educatie zorgt dat er meer beweging tussen formele en informele leeromgevingen is
en dat er een mogelijkheid is om studenten voor te bereiden op self-directed, life-long
learners.
Cognitieve aanwezigheid (cognitive presence) = wordt gedefinieerd als de exploratie,
constructie, oplossing en bevestiging van begrip door samenwerking en reflectie in een
onderzoeksgemeenschap
Methode
In deze studie worden de verschillende instructie technieken die in MOOCs zitten
onderzocht en wordt er gekeken hoe deze tools de betrokkenheid van de student in het
leerproces eventueel beïnvloedt.
Er zijn twee benaderingen bij MOOCs waarbij gekeken wordt hoe kennis wordt geleverd aan
studenten:
- Objectivistisch: er is één werkelijkheid en die moet je begrijpen
- Constructivistisch: kennis creëer en ontwikkel je zelf
Dit kan voorkomen als (continuüm individueel naar groepsgericht leren - sociale dimensies
van cognitie)
o Individueel: kennis ontstaat in het hoofd van iemand
o Groep: kennis is sociaal geconstrueerd in de wereld
Dus 4 categorieën van het Teaching Approach Framework:
1. Object-individueel
2. Object-groep
3. Construct-individueel = uitgaan dat kennis wordt opgebouwd in hoofd van de
student
4. Construct-groep = uitgaan dat kennis sociaal geconstrueerd is in de wereld

Er wordt in dit artikel een kwalitatieve multi-case studie analyse gedaan > pedagogische
praktijken die gebruikt worden in MOOCs. Case studie: een case is een MOOC en er worden
er wel 24 onderzocht.
Bevindingen
In plaats van online cursussen aan te bieden met beperkte inschrijvingen en manieren te
vinden om studenten-instructeur interactie online aan te moedigen, vertrouwen MOOC's
vaak op geautomatiseerde instructietools. Hoewel er een aanzienlijke variatie is in
pedagogische benaderingen, gebruiken de meeste cursussen nog steeds elementen die
gebruikelijk zijn in traditionele klaslokalen, waaronder lezingen, meerkeuzevragen en
actuele groepsdiscussies.
In de volgende paragrafen presenteren we onze bevindingen met behulp van de vier
categorieën van het Teaching Approach Framework.
Objectivistisch-individuele benadering
- Bijna elke MOOC gebruikt deze benadering. Deze instructiebenadering is gebaseerd
op de aanname van een enkele objectieve realiteit, en concentreert zich op de
overdracht van kennis met de nadruk op instructiereeks en individuele beheersing.
- Het is niet verrassend dat MOOC's uitgebreid gebruikmaken van een objectivistischindividuele lesmethode, aangezien bijna alle vormen van traditionele face-to-face
onderwijs en online leren deze benadering gebruiken. Lesgeven en leren impliceert
inherent de overdracht van informatie van een expert aan de beginner, en daarom
kan het nuttig en efficiënt zijn om de objectivistisch-individuele benadering te
gebruiken. Tegelijkertijd geeft onderzoek aan dat studenten meer tevreden zijn met
online cursussen die een hogere mate van interactie en reflectie omvatten.
- De cursussen in dit onderzoek maakten gebruik van een reeks instructie
gereedschappen om een objectivistisch-individuele onderwijsaanpak mogelijk te
maken, waaronder video-opnamen, computerafbeeldingen en op tekst gebaseerde
lessen, opdrachten en beoordelingen.
- Veel MOOCs gebruiken teksten als informatiebron. Bijna alle MOOCs verwerkten
video in hun les: powerpoint met voice-over, whiteboard, directe opname van
docent.
Objectivistisch-groep
- Een aantal MOOCs in de steekproef samenwerkingsactiviteiten op te bouwen in het
leerplan om betrokkenheid bij leeftijdsgenoten te stimuleren. Samenwerkende
activiteiten bieden leerlingen meer mogelijkheden voor meer sociale aanwezigheid
en een groter gevoel van online community, die beide zijn geassocieerd met
positieve online cursus resultaten.
- Op basis van de steekproef was een groepsgerichte aanpak gebruikelijker in MOOC's
met een specifieke start- en einddatum
- De objectivistisch-groepsbenadering is nog steeds gebaseerd op een
"eenrichtingsoverdracht van objectieve inhoud van de instructeur naar de student",
maar het vereist ook "dat de studenten samenwerken en samenwerken bij het
voltooien van groepsopdrachten"

-

Discussie borden werden vaak gebruikt om interactie tussen studenten aan te
moedigen. Zelfs als er weinig gebruik van wordt gemaakt is het nog steeds een
waardevolle bron voor onafhankelijke lerende.

Constructivistisch-individueel
- De benadering gaat ervan uit dat studenten zelfstandig hun eigen kennis construeren
door actief interactie te voeren met het onderwerp en informatie uit verschillende
bronnen te combineren.
- In een aantal cursussen in de steekproef werden instructie-methoden gebruikt die
studenten stimuleerden om interactie te hebben met leermateriaal, externe bronnen
te overwegen, en articuleren hun eigen begrip van bepaalde onderwerpen.
- Zes MOOC's, of 25% van de steekproef, namen onafhankelijke activiteiten op in het
cursusprogramma om studenten aan te moedigen zich bezig te houden met de
materiaal en zetten hun leren in context.
- Veel MOOCs bevatte vragen of quizen, zodat studenten deze konden maken en hun
antwoorden konden vergelijken met de computer.
- Veel MOOCs bevolen aan om zelf aanvullende literatuur te vinden en zelf te
uitvinden hoe iets zit.
- Sommige MOOCs gaven ook de mogelijkheid om (vrijwillig) een experiment uit te
voeren.
Constructivistisch-groep
- Deze stimuleert het hoogste niveau van samenwerking en kritisch onderzoek onder
de deelnemers, omdat studenten met anderen moeten communiceren in het proces
van kennisconstructie. Er moet worden samengewerkt om kennis te
verkrijgen/creëren.
- Hoewel geen van de MOOC's in deze studie deze benadering gebruikte voor de
meerderheid van de cursusactiviteiten, incorporeerde een derde van de cursussen
een activiteit van de constructivistische groep op een of andere manier.
- Instructeurs in vijf van de cursussen stelden open vragen en eisten dat studenten
schriftelijke antwoorden dienden in te dienen die vervolgens werden herverdeeld en
beoordeeld door medestudenten.
- Dit kwam niet voor bij de MOOCs, wel kwamen er bij 33% elementen van voor zoals
peer-reviewed schrijfopdrachten, debat op discussieboard.
- Meer dan 45% van de MOOCs hadden een bepaald level student dialoog op een
discussie bord.
Discussie
Er zijn uitdagingen bij het proberen om de instructie voor een onbeperkt publiek te
automatiseren. De voltooiingspercentages waren extreem laag in MOOC's, gemiddeld 7%.
Dit wijst op beperkingen in het ontwerp en de uitvoering van deze cursussen.
In deze studie hebben we de epistemologische en sociale dimensies van het onderwijs in
open online onderwijs onderzocht en de bevindingen suggereren dat de reeks pedagogische
praktijken die nu in MOOC's worden gebruikt, neigt naar een objectivistisch-individuele
benadering.

-

-

Hoewel alle cursussen in onze steekproef elementen van deze onderwijsaanpak
gebruikten, waren voorbeelden van effectieve constructivistische
groepsbenaderingen veel minder gebruikelijk.
Discussieborden waren beschikbaar in de meeste cursussen, maar de meeste werden
gebruikt door peers of onderwijsassistenten om specifieke opdrachten of concepten
uit te leggen, in plaats van het faciliteren van zinvolle samenwerking en
groepsgerichte kennisconstructie.
Instructeurs in enkele MOOC's gebruikten de borden om hun instructie aan te vullen
door discussiepunten te plaatsen, opmerkingen van studenten te vragen of
groepsactiviteiten op te nemen in het curriculum.
Resultaten waren gemengd. De uitdaging ligt in het creëren van een gemeenschap
van leerlingen en het faciliteren van samenwerkingsactiviteiten die studenten de
gelegenheid bieden om hun begrip te verdiepen en van elkaar te leren.

De dominantie voor deze benadering roept vragen op over het soort kennis dat in een open
online educatie is en de huidige limitaties op het platform.
Als het centrale doel van MOOC-instructeurs en -leveranciers is om de efficiëntie te
verhogen met om instructie schaalbaar te maken voor een onbeperkt publiek, zou een
objectivist-individuele benadering geschikt en zelfs wenselijk zijn. Maar als opvoeders de
toegang tot zinvolle leermogelijkheden willen verbreden en technologie willen gebruiken om
de educatieve kwaliteit te verbeteren, is de eenvoudige overdracht van kennis van expert
naar beginneling niet genoeg.
- Leerders hebben de taak om specifieke kennis te verwerken die gemakkelijk kan
worden gemeten en vertaald in kapitaal. Hoewel de ontwikkeling van overdraagbare
vaardigheden waardevol is, moet het onderwijs ook de mogelijkheid bieden om
informatie kritisch te evalueren en actief deel te nemen aan sociaal discours.
- Je zou kunnen beweren dat een objectivistisch-individuele benadering goed geschikt
is voor alle science en math-cursussen, die de grootste meerderheid van MOOC's
vormen.
- Hoewel de objectivistisch-individuele onderwijsaanpak veel voorkomt binnen de
steekproef, bevatte bijna de helft van de cursussen ten minste één instructietool die
de deelnemers aanmoedigde om hun eigen inzicht in de cursusinhoud te construeren
door zelfreflectie, activiteiten die het curriculum verbinden met de echte wereld, of
interactie met medeleerlingen.
- Een van de grootste uitdagingen voor MOOC-instructeurs is om los te komen van het
traditionele "sage on a stage" -model van lesgeven dat gangbaar is in zowel
traditionele als online leeromgevingen, en verdere mogelijkheden voor interactie en
betrokkenheid tussen studenten en de instructeur.
- Tot slot wordt er beweert dat MOOC's technologie gebruiken om het hoger
onderwijs te 'transformeren' en 'verstoren', en een 'revolutie' te creëren binnen een
worstelend systeem.
Conclusie
Dit onderzoek wijst op de vraag of MOOCs wel echt revolutionair zijn, aangezien ze vooral
objectivistisch zijn. Het originele idee van de MOOC was juist dat studenten een online
gemeenschap vormen waarin ze betrokken zijn bij het leerproces door zelf op zoek gaan
naar de waarheid. Dus als MOOC's revolutionair potentieel dat vaak beweerd moeten

bereiken, kunnen voorstanders nadenken over de oorsprong van de beweging en zich
richten op het ontwikkelen en incorporeren van creatievere en meer krachtige vormen van
open online leren

4.3 Stahl, G., Koschmann
Computergestuurd samenwerkend leren (CSCL) = een opkomende tak van de
leerwetenschappen die zich bezighoudt met het bestuderen van hoe mensen samen kunnen
leren met behulp van computers.
-

CSCL heeft betrekking op alle levels van formele educatie. Het idee om studenten te
stimuleren om samen in kleine groepen samen te leren, wordt ook steeds meer
benadrukt in de bredere leerwetenschappen.

-

Het vermogen om deze twee ideeën te combineren (computerondersteuning en
samenwerkend leren, of technologie en onderwijs) om het leren effectief te
verbeteren, blijft echter een uitdaging - een uitdaging waar CSCL op is gericht.

Het samenspel van leren met technologie blijkt vrij ingewikkeld te zijn. Het opnemen van
samenwerking, computerbemiddeling en afstandsonderwijs heeft het begrip 'leren' alleen
maar problematisch gemaakt en vraagtekens gezet bij de heersende veronderstellingen over
hoe het te leren.
Computers and education
Computers worden vaak als saai en anti-sociaal gezien. CSCL is gebaseerd op precies de
tegenovergestelde visie: het stelt de ontwikkeling voor van nieuwe software en applicaties
die leerlingen bij elkaar brengen en die creatieve activiteiten van intellectuele verkenning en
sociale interactie kunnen bieden.
CSCL ontstaan als een reactie op software dat studenten wong om als geïsoleerde individuen
te leren.
E-learning at distance
CSCL wordt vaak gecombineerd met e-learning, de organisatie van instructie via
computernetwerken. E-learning wordt te vaak gemotiveerd door een naïeve overtuiging dat
de inhoud van een klaslokaal kan worden gedigitaliseerd en verspreid onder grote aantallen
studenten met weinig voortdurende betrokkenheid van leraren of andere kosten, zoals
gebouwen en transport. Er zijn een aantal problemen met deze weergave.

1. Het is niet waar dat het plaatsen van inhoud, zoals dia's, teksten of video's, tot
overtuigende instructies leidt
2. Online onderwijs vereist minstens evenveel inspanning van menselijke leerkrachten
als lesgeven in de klas.
3. CSCL benadrukt samenwerking tussen de studenten, zodat ze niet alleen reageren op
geïsoleerde materialen
4. CSCL houdt zich ook bezig met face-to-face (F2F) samenwerking. Computerondersteuning van leren heeft niet altijd de vorm van een online communicatie
medium; de computerondersteuning kan bijvoorbeeld een computersimulatie van
een wetenschappelijk model of een gedeelde interactieve representatie omvatten.
Cooperative learning in groups
Om CSCL te onderscheiden van dit eerdere onderzoek naar groepsleren, is het nuttig om een
onderscheid te maken tussen coöperatief en samenwerkend (collaborative) leren. In een
gedetailleerde bespreking van dit onderscheid definieerde Dillenbourg (1999a) het
onderscheid globaal als volgt:
-

Coöperatief = splitsen partners het werk op, lossen subtaken afzonderlijk op en
assembleren de deelresultaten in de uiteindelijke uitvoer. Samen werken partners
samen aan het werk.
- Leren wordt gedaan door individuen, die vervolgens hun individuele
resultaten bijdragen en de verzameling van individuele resultaten
presenteren als hun groepsproduct
- Collaborative = proces waarbij individuen onderhandelen en hun betekenis delen
met de probleemoplossende taak bij de hand. Samenwerking is een gecoördineerde,
synchrone activiteit die het resultaat is van een voortgezette poging om een
gedeelde conceptie van een probleem te construeren en te handhaven.
- Leren komt sociaal voor als de collaboratieve constructie van kennis.
Collaboration and invidual learning
Collaboration leren bevat individueel leren, maar het is niet herleidbaar naar individueel
leren. De relatie tussen het bekijken van samenwerkend leren als een groepsproces versus
als een aggregatie van individuele verandering is een spanningsveld in het hart van CSCL.
In CSCL daarentegen wordt leren ook geanalyseerd als een groepsproces; analyse van het
leren bij zowel de individuele als de groepseenheid van analyse is noodzakelijk. Dit is wat
CSCL methodologisch uniek maakt, zoals we verderop in dit essay zullen zien
The historical evoluation of CSCL
Het begin
-

Drie projecten waren voorlopers van wat later het veld CSCL betrof. Ze bevatten
allemaal ontdekkingen van het gebruik van technologie om leren te verbeteren.
Allemaal deelde ze het doel om instructie meer gericht op betekenisgeving te maken.
Alle drie wendden zich tot computer- en informatietechnologieën als middelen om
dit doel te bereiken, en alle drie introduceerden nieuwe vormen van georganiseerde
sociale activiteit binnen instructie. Op deze manier legden ze de basis voor de latere
opkomst van CSCL.
- ENFI Project - Produceerde enkele van de vroegste voorbeelden van
programma's voor computerondersteunde compositie of CSCWriting

-

CSILE - Contrasteerden het leren dat plaatsvindt in de klas met het leren dat
zich afspeelt in 'kennisopbouwende gemeenschappen'
- Fifth Dimension (5thD) - Begon met een interesse in het verbeteren van lees
skills.
Van conferenties naar global community
-

In 1989 werd er een NATO-gesponsorde workshop gegeven
- Vanaf toen werd er meer theorie en onderzoek ontwikkeld over CSCL.
- In 1995 werd de eerste conferentie gehouden.
- Steeds meer CSCL onderzoek
- Boeken serie gepubliceerd
Van kunstmatige intelligentie naar samenwerkende support
-

-

Het veld van CSCL kan worden vergeleken met eerdere benaderingen van het gebruik
van computers in het onderwijs. Koschmann (1996a) identificeerde de volgende
historische volgorde van benaderingen:
- (a) computerassistent instructie - behavioristische benadering die de eerste
jaren van computertoepassingen in het onderwijs domineerde, beginnend in
de jaren zestig. Het vatte leren op als het memoriseren van feiten. Domeinen
van kennis werden opgesplitst in elementaire feiten die werden voorgelegd
aan studenten in een logische volgorde door middel van computergestuurde
oefeningen en oefenen. Veel commerciële educatieve softwareproducten
gaan nog steeds op deze manier te werk.
- (b) intelligente tutoring systemen - gebaseerd op een cognitivistische filosofie
die het leren van studenten analyseerde in termen van mentale modellen en
mogelijk foutieve mentale representaties. Ze verwierpen de behavioristische
opvatting dat leren kan worden ondersteund zonder zorgen over hoe
studenten kennis vertegenwoordigen en verwerkten. Deze benadering, die
vooral veelbelovend was in de jaren 1970, creëerde computermodellen van
studentenbegrip en reageerde vervolgens op acties van studenten op basis
van het aantal typische fouten dat werd geïdentificeerd in mentale modellen
van studenten.
- (c) Logo als Latijns - Inspanningen in de jaren 1980, belichaamd door het
onderwijzen van de programmeertaal Logo, namen een constructivistische
benadering aan, met als argument dat studenten hun kennis zelf moeten
opbouwen. Het bood stimulerende omgevingen voor studenten om te
verkennen en om de kracht van redeneren te ontdekken.
- (d) CSCL - Halverwege de jaren negentig begonnen CSCL-benaderingen te
onderzoeken hoe computers kunnen studenten samenbrengen om samen te
leren in kleine groepen en in leergemeenschappen. Gemotiveerd door
sociaal-constructivistische en dialogische theorieën, trachtten deze
inspanningen studenten kansen te bieden en te ondersteunen om samen te
leren door gericht discours dat gedeelde kennis zou construeren.
Kunstmatige intelligentie (AI) werd populair, waardoor computerwetenschappers
geïnteresseerd waren in educatieve toepassingen van computertechnologie en
aangetrokken zouden worden door de beloften van AI.
- AI = computersoftware die gedrag nabootst dat als intelligent kan worden
beschouwd als het wordt uitgevoerd door een mens

-

CSCL-softwareomgevingen bieden verschillende vormen van pedagogische
ondersteuning of scafollding voor samenwerkend leren. Deze kunnen worden
geïmplementeerd met tamelijk complexe computationele mechanismen, waaronder
AI-technieken.
- De verschuiving van mentale modellen van individuele cognitie naar ondersteuning
voor samenwerkende groepen had enorme implicaties voor zowel de focus als de
methode van onderzoek naar leren. De geleidelijke acceptatie en ontvouwing van
deze implicaties heeft de evolutie van het veld van CSCL bepaald.
Van individuen naar interacterende groepen
-

Lang hebben theorieën over samenwerkend leren betrekking gehad over hoe
individuen functioneren in een groep. Nu is de groep zelf het onderwerp van de analyse

en is de focus meer op de mogelijkheden tot interactie gekomen.
- In huidig onderzoek is de focus minder op het vastleggen van paramters voor effectieve
samenwerking, maar meer richting het begrijpen van de rol die veriabelen spelen in de
mediërende interactie. Het meer proces-georiënteerde vereist nieuwe tools voor het
analyseren en modelleren van interacties.
Van mentale representaties naar interactie betekenis maken
-

De verschuiving naar de groepsonderdeel van analyse viel samen met een focus op de
gemeenschap als de agent van gesitueerd leren of collaboratieve kennisopbouw. Maar het
pleitte ook voor de uitwerking van een sociale theory of mind, zoals Vygotsky begon te
schetsen, die de relatie van individuele leerlingen tot samenwerkend leren in groepen of
gemeenschappen zou kunnen verduidelijken.
- Vygotsky theorie = individuele studenten hebben verschillende
ontwikkelingsmogelijkheden in samenwerkingsverbanden dan wanneer ze alleen
werken. Zijn concept van de "zone van proximale ontwikkeling" wordt gedefinieerd
als een maat voor het verschil tussen deze twee vermogens. Dit betekent dat je het
leren - zelfs het individuele leren - niet kunt meten dat plaatsvindt in
samenwerkingssituaties met het gebruik van pre- en posttests die de mogelijkheden
van de individuen meten wanneer ze alleen werken.
- Samenwerking wordt vooral geconceptualiseerd als een proces van gedeelde
betekenisconstructie. Van de betekenisgeving wordt niet verondersteld dat deze een uiting is
van mentale representaties van de individuele deelnemers, maar is een interactieve prestatie
Van quantitatieve vergelijking naar micro case studies
-

Het observeren van leren in samenwerkende situaties is anders dan het observeren van
geïsoleerde lerenden. Toch is het makkelijker om studeren in een groep te observeren,
omdat iemand in een groep zijn begrip moet delen aan de ander.
- Ten eerste geven deelnemers in samenwerkingssituaties hun leren
noodzakelijkerwijs zichtbaar weer als onderdeel van het samenwerkingsproces.
- Ten tweede vinden de waarnemingen plaats over relatief korte perioden van
groepsinteractie, in plaats van over lange perioden tussen pre- en posttests.
The interplay of learning and technology in CSCL
Traditionele conceptie van leren - Edwin Thorndike (1912):
If, by a miracle of mechanical ingenuity, a book could be so arranged that only to him who had done
what was directed on page one would two become visible, and so on, much that now requires
personal instruction could be managed by print …. Children [could] be taught, moreover to use
materials in a manner that will be most useful in the long run.
Het bovenstaande is belangrijk want

1. Het suggereert dat het centrale idee van computerinstructie lang voorafging aan de
daadwerkelijke ontwikkeling van computers;
2. Het laat ook zien hoe het doel van onderzoek in onderwijstechnologie nauw verbonden is,
zelfs niet te onderscheiden is van, het conventionele doel van onderwijsonderzoek, namelijk
het verbeteren van leren zoals het operationeel gedefinieerd is.
Thorndike voorzag een onderwijskunde waarin alle leren meetbaar is en op basis daarvan alle
onderwijsinnovaties experimenteel kunnen worden geëvalueerd.
Leren heeft drie essentiële kenmerken:
1. Het is een reactie op en het vastleggen van ervaringen.
2. Leren wordt altijd behandeld als een verandering die zich in de loop van de tijd voordoet.
3. Leren wordt leren over het algemeen gezien als een proces dat niet beschikbaar is voor
directe inspectie
De zogenaamde 'stichtende filosofen' (Rorty, 1974) - James, Dewey, Wittgenstein en Heidegger rebelleerden tegen de opvatting van leren als een ontoegankelijke gebeurtenis waarin kennis in een
individuele geest is gegrift. Ze streefden ernaar een nieuwe kijk op leren en weten te ontwikkelen,
een die het goed in de wereld van alledaagse zaken situeerde.
→ CSCL omarmt deze meer gesitueerde kijk op leren en verwerpt daarmee de grondslagen van
conventioneel onderwijsonderzoek.
Ontwerpen van technologie om group meaning making te supporten
Het doel van het ontwerp in CSCL is om artefacten, activiteiten en omgevingen te creëren die de
praktijken van het maken van groepsbetekenissen verbeteren.
Technologie bestaat niet onafhankelijk van het gebruik ervan. "Vervang 'activiteiten, artefacten en
omgevingen' voor 'technologie' en de boodschap blijven hetzelfde - deze elementen zelf kunnen
geen nieuwe vormen van oefening definiëren, maar zijn in de praktijk in elkaar gezet.
→ Ontwerp van software voor CSCL moet daarom gepaard gaan met analyse van de betekenissen die
in opkomende praktijken zijn geconstrueerd. Betekenissen weerspiegelen ervaringen uit het
verleden en staan open voor eindeloze onderhandeling en herevaluatie.
Het probleem van intersubjectiviteit is van bijzonder belang voor diegenen die willen begrijpen hoe
leren wordt geproduceerd in interactie. Leren kan worden opgevat als de daad van het in contact
brengen van uiteenlopende betekenissen (Hicks, 1996) en instructie als de sociale en materiële
regelingen die dergelijke onderhandelingen bevorderen.
CSCL-onderzoek heeft zowel analytische als ontwerpcomponenten.
-

Analyse van meaning making is inductief en onverschillig voor het hervormen van doelen.
Het zoekt alleen om te ontdekken wat mensen doen in een moment-tot-moment interactie,
zonder recept of beoordeling.
- Ontwerp daarentegen is van nature prescriptief - elke poging tot hervorming begint bij de
veronderstelling dat er sprake is van hervormingen betere en slechtere manieren om dingen
te doen.
Analyse van samenwerkend (collaborative) learn
Koschmann - presenteerde programma beschrijving van CSCL
CSCL is a field of study centrally concerned with meaning and the practices of meaningmaking in the
context of joint activity, and the ways in which these practices are mediated through designed
artifacts.
Het aspect van samenwerkend leren dat misschien het moeilijkst te begrijpen is, is wat we 'praktijken
van betekenisgeving in de context van gezamenlijke activiteit' kunnen noemen, intersubjectief leren
of groepscognitie. Dit is leren dat niet alleen op een interactieve manier wordt bereikt, maar dat
eigenlijk bestaat uit de interacties tussen deelnemers.

Het werk van Koschmann heeft zich in het algemeen gericht op de methoden van problematisering
van deelnemers: hoe groepen studenten gezamenlijk een situatie als problematisch karakteriseren
en verdere specifieke analyse vereisen
Stahl - betoogt dat kleine groepen de meest vruchtbare eenheid zijn voor de studie van
intersubjectieve betekenisgeving, om verschillende redenen.
-

Eenvoudig gezegd, kleine groepen zijn waar de methoden van de leden voor intersubjectief
leren kunnen worden waargenomen. De gedeelde betekenisconstructie is het meest
zichtbaar en beschikbaar voor onderzoek in de kleine groepseenheid van analyse, waar het
verschijnt als groepskennis.
- Bovendien liggen kleine groepen aan de rand van, en bemiddelen tussen, individuen en een
gemeenschap. Het kennis opbouwen dat plaatsvindt in kleine groepen wordt "door hun
leden geïnternaliseerd als individueel leren en in hun gemeenschappen uitbesteed als
certificeerbare kennis"
Analyse van computer support
In CSCL-contexten worden de groepsinteracties tussen individuen gemedieerd door
computeromgevingen. De tweede helft van Koschmanns programmatische definitie van het domein
van CSCL is "de manier waarop deze praktijken [betekenisgeving in de context van gezamenlijke
activiteit] worden gemedieerd door ontworpen artefacten." Computerondersteuning voor
intersubjectieve betekenisgeving is wat het veld uniek maakt.
Wat is uniek voor informatietechnologie die deze rol potentieel kan vervullen?
-

Computationele media zijn herconfigureerbaar.
Computer-gemedieerde communicatie-omgevingen "veranderen communicatie in
substantie.
- Computationele media kunnen de status van de werkruimte en interactiesequenties
analyseren en zichzelf herconfigureren of prompts genereren op basis van de kenmerken van
beide.
The multi-disciplinarity of CSCL
CSCL kan momenteel worden gekenmerkt als bestaande uit drie methodologische tradities:
experimenteel, beschrijvend en iteratief ontwerp.
-

Experimental - veel empirische studies volgde een experimenteel paradigma dat een
interventie met een controle conditie vergelijkt met een of meer andere variabelen.
- Beschrijvend - de ethnomethodological tranditie is meer voor beschrijvende case analyses.
Video's of transcripten van leerlingen of andere leden van de leergemeenschap worden
bestudeerd om de methoden bloot te leggen waarmee groepen deelnemers leren.
- Iteratief - gedreven door de interacties tussen evoluerende theorie, informele observaties en
stakeholderbetrokkenheid, verbeteren ontwerpgerichte onderzoekers continu de artefacten
die bedoeld zijn om te bemiddelen in leren en samenwerken.
Een mogelijke beperking van beschrijvende methoden is dat als we ons concentreren op het vinden
van voorbeelden van hoe leden effectief leren bereiken, we overvloedige voorbeeldenkunnen missen
van hoe ze dit ook nalaten. Maar om te ontdekken dat er iets niet is, moeten we een idee hebben
van waar we naar op zoek zijn.
Toekomstig onderzoek
Gezien dat CSCL moet reageren op verschillende doelen en beperkingen. CSCL kan in zijn volgende
fase samen nieuwe theorieën, methodologieën en technologieën construeren die specifiek zijn voor
de taak van het analyseren van de sociale praktijken van intersubjectieve betekenisgeving om
samenwerkend leren te ondersteunen.
De auteurs van dit artikel hebben aangevoerd dat CSCL een focus vereist op de betekenisgevende
praktijken van samenwerkende groepen en op het ontwerp van technologische artefacten om

interactie te bemiddelen, in plaats van een focus op individueel leren. Of deze focus kan, moet of zou
moeten leiden tot een coherent theoretisch kader en onderzoeksmethodologie voor CSCL valt nog te
bezien

5.1 artikel Hoogerheide, Wermeskerken, Loyens en & van Gog.
Titel: Learning from video modeling examples: content kept equal, adults are more effective
models than peers.
Overzicht/samenvatting: Leren via (video) modelling examples, waarbij een model
demonstreert hoe een taak uit te voeren, is een effectieve instructie strategie. De “Modelobserver similarity” (MOS) hypothese suggereert dat de gelijkenis tussen het model en de
leerling in termen van leeftijd of expertise voorspelt hoe effectief de modelling example is.
Verdere uitkomsten van onderzoeken verschillen van mening over dit punt. Dit in verband
met manipulaties binnen de verschillende condities.
Dit onderzoek focust zich daarom op of gelijkenis tussen leerling en model in termen van
leeftijd en veronderstelde expertise invloed hebben op het cognitieve en motivationele
aspect van leren, als het voorbeeld content gelijk wordt gehouden bij de verschillende
condities.
De resultaten lieten zien dat er geen effect was van de veronderstelde kennis (hoog of laag).
Daarentegen, in tegenstelling tot de MOS hypothese, zijn volwassenen models meer
effectief en efficiënt dan peermodels.
1. Introductie
Intructievideo’s vormen de ruggengraat van MOOC’s en blended vakken. De video’s
supporten leerlingen tijdens zelfstudie.
→ Video modelling examples: instructievideo’s, zoals weblectures, korte kennisclips,
demonstratievideo’s. Een model demonstreert en legt uit hoe een probleem op te lossen.
Deze video modelling examples zijn effectief voor het verkrijgen van nieuwe vaardigheden
en bevorderen mogelijk het zelfvertrouwen van leerlingen als het gaat om uitvoeren van een
gemodelleerde taak.
Om een video modelling example te ontwikkelen, moeten er veel ontwerpkeuzes gemaakt
worden. De verschillende keuzes beïnvloeden de effectiviteit van de video. De meest
treffende/belangrijke keuze is de modelkeuze.
“The present study investigates whether similarity between the learner and the model in
terms of age and (putative) expertise would affect self-efficacy and learning outcomes, as
predicted by the model-observer similarity hypothesis.”
1.1. De Model Observer Similarity (MOS) hypothese
Model observer similarity: de effectiviteit van dat wat geleerd moet worden via (video)
modelling examples voor een deel afhangt van hoe erg de lerende zichzelf op de model vindt
lijken.
Bandura (1994): “The impact of modeling on perceived self-efficacy is strongly influenced by
perceived similarity to the models. The greater the assumed similarity, the more persuasive
are the models' successes and failures. If people see the models as very different from
themselves their perceived self-efficacy is not much influenced by the models' behavior and
the results it produces.”
Self-efficacy en waargenomen competentie zijn hierbij belangrijk, omdat ze worden gelinkt
aan factoren zoals academische motivatie en leerresultaten.
→ leerlingen die meer gelijkenis zien tussen zichzelf en de model, voelen zichzelf ook meer
aangetrokken tot de model en zullen daarom meer aandacht aan hem schenken.

→ Gelijkenis factoren zijn voornamelijk belangrijk voor beginnelingen. Dit omdat hun selfefficacy en basiskennis laag is en ze vooral gevoelig zijn voor sociale gelijkenis.
1.2. Gelijkenis tussen model en leerling wat betreft leeftijd en expertise
De MOS hypothese zegt dat de model en leerling eenzelfde leeftijd moeten hebben. Dat is
het meest effectief.
Verschillende onderzoeksresultaten hebben hier echter andere ideeën over. Zo zeggen
enkele studies dat er een groter effect is zodra er gekeken wordt naar een peermodel
vergeleken met een volwassene. Dit terwijl andere studies zeggen dat er geen verschillen
zijn of dat er een groter effect is bij een volwassene als model.
→ Mogelijke verklaringen voor de verschillende resultaten kunnen zijn:
1. Peer models zijn voornamelijk van meerwaarde voor leerlingen die moeilijkheden
ervaren tijdens het leren of voor leerlingen met een laag vermogen/IQ.
2. Leeftijd wordt alleen een duidelijke/treffende cue, zodra het gekoppeld wordt aan
(waargenomen) expertise.
Leerlingen zullen vooral peer models nadoen, zodra ze ervan overtuigd zijn dat ze
veel expertise hebben. Leeftijd wordt dan een informatieve cue, vooral voor taken
waarbij peers (worden gezien als) degene met minder expertise vergeleken met
volwassene.
Onderzoeken met de MOS-hypothese in termen van expertise, hebben verschillende
benaderingen gehad. Een voorbeeld:
→ Het vergelijken van leerlingen met een mastery model (een model die foutloos illustreert)
met leerlingen met een coping model (een model die fouten maakt, die hij later verbetert). /
Dit zorgde voor verschillende/mixed resultaten.
- Er is geen verschil ontdekt in effectiviteit van beide modellen bij wiskunde voor
leerlingen die wel eens succes hebben ervaren met de taak of leerlingen met
gemiddelde resultaten.
- Voor kinderen met een laag vermogen met geen voorgaande succeservaring, was het
coping model meer succesvol.
Ander onderzoek heeft de effecten van leren van een model met een hoge expertise (expert)
vergeleken met een model met minder expertise (advanced student). De advanced student
zat qua kennis dichterbij de beginneling (in dit geval de leerling).
Dit zorgde voor de volgende resultaten:
- Een expert model heeft voor basisschoolleerlingen een meerwaarde. (Dit is
tegenstrijd met de MOS-hypothese).
- Middelbare scholieren die geen goede schrijfvaardigheden hadden, hebben meer aan
een zwak model die uitlegde hoe een argumentatieve tekst te schrijven, dan van een
sterk model. Bij meer competente schrijvers, was dit effect andersom. (Dit resultaat
komt overeen met de MOS-hypothese). Ander onderzoek vond hierin echter weer
andere resultaten.
Kortom: er zijn veel verschillende resultaten gevonden betreffende leeftijd en expertise. Er
zijn twee belangrijke opmerkingen die hierbij in acht genomen moeten worden.
1. In veel studies zat er verschil in hoe de model zich gedroeg binnen condities, of
terwijl in de inhoud van de voorbeelden.
Vb. Studies die hoge en lage expertise models met elkaar vergeleken. De uitleg die zij

gebruiken verschillen…
Het maakt het moeilijk om te evalueren: ligt het aan gelijkenissen of aan de
verschillen in inhoud/content.
2. Leeftijd en expertise zijn vaak met elkaar in verwarring gebracht.
“In sum, it is unclear whether similarity to a model in terms of age and (perceived) expertise
would play a role in learning when the content of the examples would be kept equal and
whether age and perceived expertise of the model contribute independently to effects on
motivation and learning outcomes or only in interaction.
Therefore, the present study examined whether, when the content of the example is
controlled for, the effectiveness of studying video modeling examples for novice students'
perceptions of their own capabilities to perform the modelled task (i.e., perceived
competence and self-efficacy) and learning outcomes (i.e., posttest performance) depends on
whether the model is of similar or dissimilar age and whether the model is introduced as
having low or high expertise.”
1.3. Het huidige onderzoek
Onderzoeksvraag: “We addressed the question of whether model-observer similarity in age,
putative expertise, or both would affect novice secondary education students' learning (i.e.,
adolescents of about 15 years of age who did not have prior knowledge of the task).”
De 15-jarige bekeken twee video modelling examples over hoe een science probleem op te
lossen. De models waren peers (17 jaar) of volwassenen (42 jaar) met of lage of hoge
expertise in science. Verder is alles hetzelfde gehouden: de models en volwassenen waren
kaukasische vrouwen uit dezelfde regio en ze droegen een zwart shirt een blauwe
spijkerbroek. De content van de video’s bestond uit dezelfde tekst en dezelfde tijdsspanne.
Ook waren de vrouwen getraind in dezelfde bewegingen te maken.
“The primary research question was whether students would perform better on the posttest
and show greater self-efficacy and perceived competence when they were more similar to
the model in age, expertise, or both.”
De MOS-hypothese zou zijn: de self-efficacy, waargenomen competentie en leerresultaten
van de leerlingen zouden baat hebben bij het bestuderen van een peermodel met een lage
waargenomen competentie.
Gedurende het onderzoek is er ook gekeken naar cognitieve efficiëntie, de effecten van hoe
leuk de leerlingen het leren vond en de leerlingen hebben geëvalueerd op wat ze van de
kwaliteit van de uitleg van de models vonden.
2. Methode
3. Resultaten
3.1. Posttest performance
Leerlingen die een volwassene hebben geobserveerd, deden het beter dan leerlingen die
een peermodel hebben geobserveerd.

3.2. Mental effort
Leerlingen die een volwassene hebben geobserveerd, hebben minder moeite geïnvesteerd
dan degene die een peer model hebben geobserveerd.
3.3. Self-efficacy en waargenomen competentie
Self-efficacy verbeterde van voor de studie naar na de studie.
Waargenomen competentie verbeterde van voor de studie naar na de studie.
3.4. Hoe leuk vonden de leerlingen het leren?
Hier is geen significant effect gevonden.
3.5. De kwaliteit van de uitleg
Leerlingen die een volwassene hebben geobserveerd, vonden de uitleg van meer kwaliteit
dan bij het peermodel.
Leerlingen die een lage expertise model hebben geobserveerd, vonden de uitleg van minder
kwaliteit dan bij de hoge expertise model.
4. Discussie
“This experiment examined whether similarity to a model in terms of age and (putative)
expertise would affect secondary education students' learning from video modeling
examples. Because prior research on the model-observer similarity (MOS) hypothesis led to
mixed findings, and many studies confounded expertise manipulations with example content
and age, we took care to keep the example content equal across conditions and to
disentangle the age and perceived expertise factors. Moreover, we used two models in each
condition to rule out that effects would be caused by incidental model characteristics.”
Gegeven het feit dat de leerlingen volwassenen en beginners waren, voorspelt de MOShypothese dat de self-efficacy, waargenomen competentie en leerresultaten meer baat
zouden hebben bij een peermodel met een lage waargenomen expertise.
De resultaten van dit onderzoek supporten deze hypothese niet.
Wat betreft de leeftijd van de model, is het tegenovergestelde van de MOS-hypothese
gevonden. Leerlingen die een volwassene model hebben bestudeert, deden minder moeite
en hadden betere leerresultaten dan de leerlingen die naar een peermodel hebben gekeken.
→ “Thus, an adult model was more effective to learn from and more efficient in the sense
that higher test performance was achieved with less effort investment in example study.
Students also rated the adult models' explanations as being of higher quality.”
Een mogelijke uitleg voor het feit dat volwassene meer effectief waren, kan de
waargenomen leeftijds-geschiktheid zijn. Het is eens voorgesteld dat volwassene van
meerwaarde kunnen zijn voor gedrag dat gezien wordt als geschikt voor volwassenen. In
zo’n geval worden volwassenen dus gezien als expert.
Maar hoe kan taak-geschiktheid betere leerresultaten verklaren?
Dit kan liggen in aan de aandacht van de leerling gedurende het onderzoek.
“Bandura (1977, 1986) postulated that paying attention to a model is an important
prerequisite for being able to emulate the modeled behavior later on, and that, in addition to
MOS, model characteristics can affect how much attention is paid to a model. Peer models

might lead to focusing more on task-irrelevant aspects of the video such as the model's
appearance rather than aspects of the video that contribute to building a cognitive schema
as a result of increased interest in and attraction to the model due to higher levels of
perceived similarity.”
Het kan daarnaast ook nog liggen aan feit dat een leerling het logischer vindt om te luisteren
naar een volwassene. Volwassen zien eruit alsof ze meer expertise hebben.
→ “Communication maxim's of Grice (1975): in which it is stated that it is a social rule in
conversations to pay more attention to those expected to be more knowledgeable.”
Verdere tekortkomingen:
- De model expertise manipulatie, die bestond uit het kort benoemen van wel of niet goed
zijn in science en of je wel of niet science klas gevolgd hebt, heeft niet geleid tot verschillen
in self-efficacy, waargenomene competentie, mentale inspanning, het leuk vinden of
resultaten. Dit kan mogelijk liggen aan het feit dat het een té subtiele manipulatie was. Dit in
tegenstelling tot de leeftijd cues; die zijn natuurlijk het hele filmpje zichtbaar.
Het kan ook zijn dat het invloed heeft gehad op de bereidheid van de leerling om te luisteren
en daarmee op de resultaten van de leerlingen.
- Er is maar een type leertaak gebruikt.
- Bij vervolgonderzoek moet er ook door de leerlingen geëvalueerd worden op de expertise
van de model, de waargenomen gelijkenis en de taak geschiktheid. Dit zou geholpen hebben
bij het vaststellen of de studenten daadwerkelijk de lage expertise models met zichzelf
hebben vergeleken. Ook had er dan vastgesteld kunnen worden of model leeftijd te maken
heeft met taak geschiktheid.
Conclusie: “Despite these limitations, our findings are of interest for educational practice.
With video modeling examples being increasingly used in online learning environments
because they have become easier to create, instructional designers and educational
practitioners may want to design and use video modeling examples with an adult model
rather than a peer model when the skill to be learned is viewed as more appropriate for
adults because they are perceived as more of an expert.”

5.2. Artikel Reed
Titel: Cognitive architectures for multimedia learning
Samenvatting: “This article provides a tutorial overview of cognitive architectures that can
form a theoretical foundation for designing multimedia instruction. Cognitive architectures
include a description of memory stores, memory codes, and cognitive operations.
Architectures that are relevant to multimedia learning include Paivio’s dual coding theory,
Baddeley’s working memory model, Engelkamp’s multimodal theory, Sweller’s cognitive load
theory, Mayer’s multimedia learning theory, and Nathan’s ANIMATE theory. The discussion
emphasizes the interplay between traditional research studies and instructional applications
of this research for increasing recall, reducing interference, minimizing cognitive load, and
enhancing understanding. Tentative conclusions are that (a) there is general agreement
among the different architectures, which differ in focus; (b) learners’ integration of multiple
codes is underspecified in the models; (c) animated instruction is not required when mental
simulations are sufficient; (d) actions must be meaningful to be successful; and (e)
multimodal instruction is superior to targeting modality-specific individual differences.”
Introductie:
Het doel van dit artikel is het aanbieden van een overzicht van de cognitive architectures die
een theoretisch fundament zijn voor multimedia leren.
Multimedia: het combineren van woorden en plaatjes, maar omdat er zoveel verschillende
formats zijn voor woorden en plaatjes zijn er een heleboel mogelijkheden.
Woorden kunnen geschreven of gezegd worden en er kan nadruk gelegd worden op
fonologische of semantische aspecten.
- (Foneem: Het gaat hier om klanken met een betekenisonderscheidende functie, dus
om het onderscheid tussen de b en de d in bal en dal.
- Semantiek: houdt zich bezig met de betekenis van woorden).
Plaatjes kunnen statisch zijn, grafieken, gemanipuleerde objecten of animaties.

* PPT week 5
Er worden zes cognitive architectures beschreven in dit artikel. Ze bevatten een beschrijving
van memory store, memory codes en cognitive operations. Ze bevatten geen gedetailleerde
computermodellen.

De zes theorieën zijn onderling niet met elkaar in strijd, maar bevatten allemaal andere
aspecten van multimedia leren.

* In deze tabel is niet opgenomen of een prestatie is gemeten op een reasoning of recall
task. Deze taken zijn als volgt alsnog opgenomen:
- Reasoning wordt bestudeerd met short term memory.
- Recall wordt bestudeerd met long term memory.
MULTIMODALE THEORIEËN
1. Paivio’s Dual Coding Theory
Deze theorie verschaft een belangrijk fundament voor subsequent (daaropvolgend) cognitive
architectures, omdat het een onderscheid maakt tussen verbale en visuele codering van
informatie.
→ 1924: Behaviorisme
→ 1969: Paivio
- Volgens Paivio kan een mens op twee verschillende manieren materiaal uitwerken
(elaboration) in een leersituatie.
1. Verbal association: “A word like freedom may result in many associations that can
distinguish it from other words.”
2. Visual images: Het creëren van een visueel beeld om een plaatje of woord te
representeren.
“If visual images and verbal associations are the two major forms of elaboration, is one more
effective than the other?”
Paivio vond dat:
- Woorden die potentie hebben om een beeld te vormen (imagery), meer leer garantie
bieden dan woorden die potentie hebben om geassocieerd te worden.
- Hoge imagery woorden zijn makkelijker om te leren dan lage imagery woorden.
- Hoge associatie woorden zijn niet per se makkelijker om te leren dan lage associatie
woorden.
Paivio beweerde verder dat:
- de concreet-abstracte dimensie de belangrijke factor is om met gemak een beeld te
vormen.
- Foto’s zijn concreet: de foto ansich kan worden onthouden als een visuele afbeelding. De
persoon hoeft de afbeelding niet te genereren.

- Afbeeldingen resulteren meestal in een beter geheugen dan concrete woorden.
- Concrete woorden resulteren meestal in een beter geheugen dan abstracte woorden.
Waarom zijn plaatjes effectief? Het biedt een tweede memory code aan, die onafhankelijke
is van de verbal code.
De theorie wordt ‘a dual coding theory’ genoemd, omdat het stelt dat er twee
onafhankelijke memory codes zijn en een van beide resulteert in recall/ memoreren. Als je
twee memory codes hebt, biedt dat een betere kans op het herinneren van dat item.
De theorie suggereert niet dat er een integratie van verbale en visuele codes moet
plaatsvinden, omdat de twee codes alleen beter zijn dan één code als ze ten minste
gedeeltelijk onafhankelijk zijn.
Voorbeeld:
“Learning foreign vocabulary words is an excellent example of an educational application of
dual coding theory. The challenge in this case is to overcome the abstract nature of a foreign
word by using the mnemonic keyword method. The keyword method divides the study of a
vocabulary word into two stages. The first stage is to associate the foreign word with an
English word, the keyword, which sounds approximately like some part of the foreign word.
The second stage is to form a mental image of the keyword interacting with the English
translation. For example, the Russian word for building (zdanie) is pronounced somewhat like
zdawn-yeh, with the emphasis on the first syllable. Using dawn as the keyword, one could
imagine the pink light of dawn being reflected in the windows of a building. A good keyword
should (a) sound as much as possible like a part of the foreign word, (b) be different from the
other keywords, and (c) easily form an interactive image with the English translation.”
→ “The findings illustrate the instructional power of effectively using different (phonological,
semantic, visual) memory codes.”

Korte samenvatting:
Paivio’s Duel Coding Theory: Verbal association and the creation of a visual image to
represent a word or image are two ways that a person can enhance understanding of
material within a learning environment.
2. Baddeley’s Working Memory Model
Ook dit model suggereert een onderscheid tussen een verbale en visuele code. Anders zijn
Paivio, zegt dit model dat de verbale code de nadruk legt op alleen fonologische informatie,
in plaats van ook semantische informatie.
Het model van Baddeley’s bestaat uit drie componenten:
1. een fonologische lus (phonological loop) die verantwoordelijk is voor het
onderhouden en manipuleren op spraak-gebaseerde informatie.
2. een visuospatial sketchpad die verantwoordelijk is voor het onderhouden en
manipuleren van visuele of spatiële/ruimtelijke informatie.
3. Een central executive (uitvoering) die verantwoordelijk is voor strategie selectie en
het integreren van informatie.

Voorbeeld:
“The model has been applied to many different tasks to investigate how the three
components are used to carry out a task, such as reproducing the location of pieces on a
chess board (Baddeley, 1992). As chess players attempted to memorize the pieces on the
board, they performed a secondary task that was designed to limit the use of a particular
component in the model. To prevent the use of the phonological loop, the players were asked

to continuously repeat a word. To prevent the use of the visuospatial sketchpad, they were
asked to tap a series of keys in a predetermined pattern. To prevent the use of the central
executive, they were asked to produce a string of random letters at a rate of one letter per
second. Producing random letters requires people to make decisions about which letter to
produce next and this requirement should restrict their ability to make decisions about how
to code the chess pieces into memory.”
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat:
- het onderdrukken van de spraak geen effect heeft op de mogelijkheid tot het
reproduceren van een schaakbord.
- het onderdrukken van visuele- en ruimtelijke processen en mensen random letters te
laten genereren, zorgde ervoor de stukjes niet correct op het schaakbord terecht
komen.
→ Deze onderzoeksuitkomsten suggereren dat verbale coding geen belangrijke rol spelen in
een taak, maar visuospatial sketchpad en de central executive wel. Deze zijn goed voor het
memoriseren van de schaakstukken.
De central executive was gebaseerd op het idee dat ze dachten dat dit centrale punt zou
functioneren als een opslagsysteem waar de visuele en verbale codes zouden integreren.
Uiteindelijk werd de nadruk legt op de central executive als hetgeen de aandacht
controleert.
Maar hoe combineren mensen dan
informatie van verschillende modellen?
Het model van Baddeley ging daarom
bestaan uit vier componenten:
1. een fonologische lus
(phonological loop) die
verantwoordelijk is voor het
onderhouden en manipuleren
op spraak-gebaseerde
informatie.
2. een visuospatial sketchpad die
verantwoordelijk is voor het
onderhouden en manipuleren
van visuele of
spatiële/ruimtelijke informatie.
3. Een central executive
(uitvoering) die verantwoordelijk is voor strategie selectie en het integreren van
informatie.
4. Een episodic buffer. Dit is het opslagsysteem die memory codes kan integreren vanuit
verschillende modaliteiten.
→ Het doel van dit component is om te functioneren als een gelimiteerde capaciteit
opslag die informatie kan integreren vanuit de visuospatial sketchpad en vanuit de
phonological loop, om zo een multimodal code te creëren
Tevens is het lange termijn geheugen toegevoegd. Het werkgeheugen interacteert nu met
het lange termijn geheugen.

Het model roept twee vragen op, namelijk:
1. Wordt er niet teveel gebruik gemaakt van episodische informatie? (Bevindt zich zowel in
werkgeheugen als in lange termijn geheugen).
2. Waarom is er geen semantisch geheugen toegevoegd? “For example, a child who sees a
beagle for the first time could call it a dog based on generic information about dogs stored in
semantic memory”
Korte samenvatting: Baddeley’s Working Memory Model: Also differentiates between a
verbal code and a visual code. Consists of three components:
1) A phonological loop responsible for maintaining and manipulating speech-based
information,
2) a visuospatial sketchpad responsible for maintaining and manipulating visual or spatial
information, and
3) a central executive responsible for selecting strategies and integrating information (p. 89)
Later a fourth component was proposed: the episodic buffer.

PPT informatie week 5 over deze twee modellen:

3. Engelkamp’s Multimodal Theory
De nieuwe toevoeging vergeleken met de voorgaande modellen is de relatie van verbale en
visuele input met enactment en het conceptuele systeem.

Enactment maakt semantische processen mogelijk van de zin, omdat het het begrijpen van
een opdracht nodig is voordat je het uit kan dragen.
“For example, enacting the verbal command to bend the wire provides evidence that the
actor understands the command. This is illustrated in the multimodal model by the necessity
of going through the conceptual system to act on a heard or read message.”
“Supporting evidence includes the finding that although enactment during study increases
enactive clustering based on motor–movement similarities during free recall, there is also
evidence of conceptual clustering based on semantic similarities (Koriat & Pearlman-Avnion,
2003). Enacting the phrase “wax the car” increased enactive clustering (e.g., “spread
ointment on a wound”) but there was still evidence of conceptual clustering (“pour oil into
the engine”).”

Korte samenvatting:
Engelkamp’s Multimodal Theory: Identifies two modality-specific entry systems and two
modality-specific output systems. In addition to the visual and verbal systems mentioned in
the other theories the new component is “the relation of verbal and visual input to
enactment and to the conceptual system” (p. 90).
INSTRUCTIE THEORIEËN
De voorgaande theorieën hebben implicaties als het om instructie gaat.
4. Sweller’s Cognitive Load Theory
Een probleem die voor kan komen bij het coördineren van meerdere representaties, is dat
de cognitieve eisen teveel zijn voor de capaciteit van het korte termijn geheugen.
Middels twee manieren van leren kan deze limitatie worden vermeden:
1. Automatic processing: heeft minder memory space nodig, waardoor die capaciteit
voor iets anders gebruikt kan worden.
2. Schema acquisition:
→ Schema: georganiseerde kennis structuren die ervoor zorgen dat er meer
informatie vastgehouden kan worden in het werkgeheugen, door elementen te
chuncken (op te delen). Schema’s zijn nodig voor de meer complexe kennis.

Sweller gebruikt de interactie tussen (elementen van) schema’s om een onderscheid te
maken tussen extraneous en intrinsic cognitive load.
1. Extraneous load: Deze verschijnt zodra de ontwerper er niet in geslaagd is het
materiaal op een minder veeleisende manier te ontwerpen.
→ Deze is belangrijk voor multimedia ontwerp, omdat de cognitieve inspanning die
nodig is om verschillende bronnen mentaal te integreren, verminderd kan worden
door de fysieke integratie van informatie. (Dan ben je het dus een stap voor).
→ voorbeeld: “For example,when studying a geometrical proof, students often need
to combine information presented in both a diagram and a text. Because it requires
mental effort to combine information presented in the two representations, cognitive
load can be reduced by designing worked examples that carefully relate the steps in
the proof with the diagram.”
→ Split-attention effect: de lerende moet constant zijn attentie verwisselen tussen
twee representaties.

→ Redundancy-effect: wanneer aanvullende informatie negatief interfereert met de
te leren stof.
2. Intrinsic load: deze verschijnt/wordt gebruikt zodra er een hoge interactie is tussen
elementen van het (les)materiaal. De ontwerper van het materiaal is er niet in
geslaagd de complexiteit te reduceren.
3. *Ze hebben het in het artikel verder niet over germane load.

Korte samenvatting:
Sweller’s cognitive load theory: Care should be taken when using multiple representations to
not overload the short term memory capacity (STM). Key terms: Intrinsic load, extrinsic load,
split-attention effect, redundancy effect.

Mayer’s Multimedia Theory
Deze theorie is speciaal ontwikkelt voor multimedia leren.
Mayer heeft de volgende informatie uit de voorgaande theorieën gebruikt:
1. Paivio: informatie kan worden gecodeerd door een verbale of visuele code te
gebruiken.
2. Baddeley: het werkgeheugen is gelimiteerd. Dit geheugen kan gemanaged worden
door een executive process.
3. Sweller: extraneous en intrinsic cognitive load en het doel om manieren te bedenken
om de extraneous cognitive load te verminderen.

* stond ook in ppt week 5.
Mayer’s voorkeur gaat uit naar het presenteren van woorden in audio, zodat ze niet
conflicteren met de visuele code voor een afbeelding.
Het werkgeheugen integreert de verbal model en pictorial model met prior knowlegde uit
het lange termijn geheugen.

Mayer heeft zeven principes ontwikkelt voor het ontwerpen van een multimedia instructie.
1. Multimedia principle: Students learn better from words and pictures than from
words alone.
2. Spatial contiguity principle: Students learn better when corresponding words and
pictures are presented near, rather than far from, each other on the page or screen.
→ Dit is goed voor het verminderen van extraneous cognitive load, omdat het
verbale model en pictorial model dan tegelijkertijd beschikbaar zijn in werkgeheugen.
3. Temporal contiguity principle: Students learn better when corresponding words and
pictures are presented simultaneously rather than successively.
4. Coherence principle: Students learn better when extraneous words, pictures, and
sounds are excluded.
5. Modality principle: Students learn better from animation and narration than from
animation and on-screen text.

6. Redundancy principle: Students learn better from animation and narration than from
animation, narration, and on-screen text.

7. Individual differences principle: Design effects are stronger for low-knowledge
learners than for high-knowledge learners and for high-spatial learners than for lowspatial learners.
“The advantage of narration over written text is that narration and pictures occupy separate
“channels” in Figure 3 (zie bovenstaande)..Written text, like pictures, initially occupies the
visual channel and then has the additional demand that it be converted back to speech to
create a verbal model.”
Sterke punten van Mayer’s model:
1. Makkelijk te begrijpen
2. Het bevat belangrijke ideeën uit voorgaande theorieën.
3. Heeft verder onderzoek naar multimedia geïntegreerd.

4. Het bevat praktische meteen toepasbare punten (de 7 principes).
Zwakke punten van Mayer’s model:
1. Er is een onderspecificatie van wat er verschijnt/gebeurt gedurende de belangrijke
integratie stage waar de verbale, visuele en prior knowledge samengevoegd worden
in het werkgeheugen.
2. Volgens Schnotz (2002) is het tekst en afbeelding proces dat parallel loopt
problematisch is, omdat tekst en afbeeldingen gebaseerd zijn op verschillende
tekensystemen die verschillende/andere representaties gebruiken.
Korte samenvatting:
Mayer’s multimedia theory: His theory is based on the before mentioned theories but is
specifically designed for multimedia learning. Seven principles for designing multimedia
instruction: 1) Multimedia principle, 2) spatial contiguity principle, 3) temporal contiguity
principle, 4) coherence principle, 5) modality principle, 6) redundancy principle, and 7)
individual differences principle.
6. Nathan’s ANIMATE Theory
Het doel van deze theorie is om multimedia te
gebruiken om de mogelijkheid tot het
formuleren van een formule/vergelijking
vanuit een tekst/woorden te verbeteren.
→ De leerling construeert een vergelijking
door het selecteren van componenten die
nodig zijn voor de vergelijking uit een pallet
aan componenten
* “For example, the problem illustrated in
Figure 4 requires constructing an equation to
find how long it will take a helicopter and a
train to meet if they travel toward each
other.”.
→ Om vanuit woorden een juiste vergelijking op te stellen, is afhankelijk van het koppelen
van het juiste situation model met een problem model die de juiste wiskundige relatie
beschrijft. Zie het figuur.
→ Een computeromgeving genaamd ANIMATE helpt hiermee door het aanbieden van
animation-based feedback.
→ sommige leerlingen leerden niet van ANIMATE. Dan is er aanvullende kennis begeleiding
nodig.
→ “In ANIMATE, students read a verbal description of the problem and translate it into a
pictorial model of the situation, without the help of pictures. Students then evaluate the
success of their mathematical constructions by determining whether the animation matches
the pictorial situation model that they had constructed from reading the problem. The
success of this comparison depends on students’ ability to construct a correct pictorial model
from the text (Kintsch, 1998), without the animation that Mayer provided to help students
model the situation in his curriculum.”

Korte samenvatting:
Nathan’s ANIMATE theory: ANIMATE is a computer learning environment in which students
“read a verbal description of the problem and translate it into a pictorial model of the
situation, without the help of pictures” in hopes of improving a student’s ability to express
equations for word problems (p. 93).
VOORDELEN VAN MEERDERE CODES
- Pavio & Engelkamp: deze theorieën zijn ontwikkelt om onderzoeksresultaten uit te
leggen, gebaseerd op gepaarde associaties en free recall.
- Baddeley: is toegepast in verschillende laboratorium taken, zoals conclusies halen uit
logisch redeneren.
→ Deze drie (traditioneel onderzoek) zijn in contrast met:
- Sweller, Mayer & Nathan et al.: deze kunnen direct worden toegepast bij
instructieontwerp.
De wisselwerking tussen deze twee kan voordelen opleveren. De voordelen van meerdere
codes/ multipele representaties zijn, namelijk:
- het vergroten van herhaling/recall.
→ Volgens Paivio kan de ene code functioneren als back-up wanneer de andere code
vergeten is.
→ Als je een actie zelf hebt uitgevoerd, verbeter je ook herhaling.
- Verschillende codes kunnen interventie reduceren.
→ Baddeley: het korte termijn geheugen kan meer informatie vasthouden als
bepaalde informatie opgeslagen kan worden als verbale code en sommige als visuele
code.
→ Mayer: modaliteitsprincipe.
- Aanvullende rollen
→ Instructional design probeert zoveel mogelijk instructionele informatie te
integreren in het ontwerp. Vb: Mayer’s temporal contiguity principle.
- Het vergroten van het geheugen en begrip
→ Sweller zegt dat een probleem oplossen niet per se garant staat voor begrip.
→ Om het ze te vergroten moet er een retention test uitgevoerd worden om te kijken
of het wordt onthouden en een transfer test om te kijken of de stof wordt begrepen.
→ “Multiple codes, however, only have the potential to increase students’ understanding.
Their successful use will depend on finding answers to both theoretical and instructional
questions.”
Korte samenvatting:
Advantages of multiple codes: 1) Increased recall, 2) reduced interference, 3) combining
narrative and pictures can be complementary for each other, and 4) increased
understanding.
UITDAGENDE VRAGEN
1. “Is there a single cognitive architecture?”
De theorieën zijn consistent als het gaat om het feit dat er één cognitieve
architectuur is.
Het onderscheid tussen het werkgeheugen en het Lange Termijn Geheugen is

belangrijk in elk model, ze leggen echter allemaal op één van de twee nadruk.
Meer gedetailleerd zijn er wel verschillen.
→ Sweller zegt: het werkgeheugen is gelimiteerd, omdat er geen central executive in
het werkgeheugen aanwezig die nieuwe informatie coördineert. Het werkgeheugen
is goed voor het terughalen van eerder geleerde uit het lange termijn geheugen. Dit
is gebaseerd op het idee dat de central executive zelf niet in staat is om een grote
hoeveelheid aan informatie te behouden.
Dit conflicteert uiteraard met Baddeley. Hij zegt dat de central executive nodig is om
nieuwe informatie te verwerken in het werkgeheugen.
Het verschil zit hem bij de theorieën vooral in wat ze proberen te modelleren.
Zo was Mayer vooral bezig met het organiseren van geluid naar het verbale model.
Dit omdat een gesproken verhaal een primaire component van zijn multimedia
instructie is.
Een gesproken verhaal is geen onderdeel van ANIMATE. “Multimedia instruction
is constrained by the topic being taught. “A spoken narrative works well for scientific
explanations but would be cumbersome when manipulating symbols and icons in the
ANIMATE environment.”
“Mayer’s and Nathan’s models are examples of how instruction influences theories,
but theories can also influence instruction. The instruction developed by Sweller and
his collaborators is based on cognitive load theory. This instruction requires students
to study a large number of worked examples to prevent cognitive overload by
providing extensive guidance in solving problems. This contrasts with the
constructivist approach taken in ANIMATE. According to Sweller (2003), most
constructivist approaches provide too many choices to students, resulting in cognitive
overload.”
2. “How does integration of multiple codes occur?”
Een andere gemeenschappelijkheid van de architecturen is de voorziening voor de
integratie van codes die verschillen in modaliteit. Vele theorieën schieten echter
tekort in hun informatie over hoe deze integratie verschijnt. Een redelijke
veronderstelling is dat integratie van codes het converteren van codes naar een
algemene modaliteit vereist.
“The challenge of integrating pictures and text is that they are based on
different sign systems and representation principles.“
“However, visual displays and text can result in both internal descriptive and depictive
representations by generating the internal representation that is not provided
externally. This allows for the common format that may be necessary for integration
and comparison of multiple codes, but does not specify which format is used.”
“Traditionally, the common format has been a propositional representation (A above
B) that either is an abstract, modality-free representation or is biased toward a more
verbal-based representation (Clark & Chase, 1972; Kintsch, 1998). According to
Barsalou, Solomon, and Wu (1999), most representations are amodal, in which
perceptual information is entered into larger symbolic structures such as frames,

schemata, semantic networks, and logical expressions In contrast, they argue for the
importance of perceptual symbol systems in which the symbols are modal because
they have the same structure as the perceptual states.
The core assumptions of their theory are that perceptual symbols
• Represent abstract concepts directly.
• Are schematic and contain only extracted information.
• Allow the cognitive system to simulate entities and events, although these
simulations are not completely unbiased and veridical.
There is now extensive behavioral and neurological evidence that mental simulations
play a major role in comprehension and reasoning as documented by Barsalou (2003)
and Zwan (2004).”
3. “When does animation enhance (verbeteren) learning?”
Het ontwikkelen van instructie software zoals ANIMATE is gebaseerd op de
assumptie dat animatie een grote factor kan zijn in het verbeteren van leren.
→ de aanmoediging hiervoor is: simulatie-gebaseerde redenering is een natuurlijke
component van vele redenering staken, dus animatie-gebaseerde instructie kan
hierop voortborduren.
→ de uitdaging is: “If students can produce their own simulations, why is instructional
animation necessary?”
ANIMATE legt de nadruk op het simuleren van vergelijkingen, die studenten kunnen
construeren om te kijken of hun vergelijking klopt. Deze simulatie verder gaat de
capaciteiten van leerlingen.
Een van de beperkingen van animaties als instructietool, is dat animaties vaak
voorbijgaande gebeurtenissen produceren.

Teversky, Morrison & Betrancourt (2002) zeggen ook dat vanwege
ontwerpbeperkingen, instructie animatie niet effectief kan zijn. Ze bedachten twee
principes om effectieve animatie te kunnen ontwerpen.
1. Apprehension principle: de content van een externe representatie moet
worden waargenomen en begrepen. Animaties die close-ups, inzoomen en
alternatieve perspectieven aanbieden, bevorderen dit. Kortom: interactieve
benadering.
2. Congruence principle: de structuur en de content van de externe
representatie moet overeenkomen met de gewenste structuur en content
van de interne representatie.

“For example, there should be a natural correspondence between change over
time and the essential conceptual information to be conveyed.“
4. “When do actions enhance learning?”
Acties zijn relevant voor het onderwijs, omdat ze begrip bevorderen middels
semantische processen.
Uit onderzoek is gebleken dat bij meer complexe instructie, gebaren de cognitieve
eisen van het werkgeheugen verminderen.
“Students were able to recall more supplementary information (either a string of
letters or a visual grid) from working memory when they gestured while explaining
their solution than when they did not gesture.”
Engelkamp: als je verbale informatie vertaalt naar acties, dan vraagt dat om
semantische processen. Het vertalen van visuele input naar acties can ervoor zorgen
dat de semantische processen omzeild worden (zichtbaar in het figuur van
Engelkamp).
→ “For example, a student might perform actions on manipulatives during a
mathematics class without understanding their connections to the mathematics.”
→ “Good manipulatives, according to Clements (1999), are those that are meaningful
to the learner, provide control and flexibility, and assist the learner in making
connections to cognitive and mathematical structures.”
Wegens tegenstrijdige onderzoeksresultaten, suggereert Thompson (1994) dat er
naar de gehele instructie omgeving gekeken moet worden om te begrijpen of het
concrete materiaal effectief is.
De instructie ontwerper moet zichzelf afvragen “What do I want my students to
understand?” in plaats van “What do I want that my students do?”.
5. “Should individual differences in verbal and spatial abilities influence instructional
design?”
Mayer en Massa (2003) hebben onderzocht dat sommige mensen verbaal leren en
sommige mensen visueel leren.
Een opvallend resultaat is het feit dat er geen correlatie was tussen spatial ability/
ruimtelijke capaciteit en leervoorkeur.
Mogelijke verklaringen hiervoor zouden kunnen zijn:
- Het is niet per se intuïtief gezien duidelijk welk ‘helpscherm’ je toepast voor een
leerling die een hoge ruimtelijke capaciteit heeft.
“Should he or she select a visual help screen to build on his or her strengths
or a verbal help screen to compensate for his or her weaknesses?”
- Een leerling die het goed doet op een dynamisch visuele toets, zou niet meteen het
goed hoeven doen op het generen van een afbeelding vanuit een tekst en daarom
voordeel hebben bij een afbeelding in ‘learning preferences test’. → inbeelden is niet
per se één taak.
- instructie content variëert nog meer dan inbeeld taken, wat het moeilijker maakt
om te voorspellen wat voor hulp een leerling nodig heeft in een bepaalde situatie.
“The instructional consequence of these low correlations, and their possible
explanations, is that it is likely futile to try to assign students to different instructional
conditions based on their aptitudes. A more promising approach would be to allow
students to click on pop-up help screens when they need assistance.”

→ Praktisch gezien is het het beste om een variërend aanbod te hebben om moeilijke
concepten uit te leggen.
Korte samenvatting:
- Challenging questions presented by author:
1) Is there a single cognitive architecture?
2) How does integration of multiple codes occur?
3) When does animation enhance learning?
4) When do actions enhance learning?
5) Should individual differences in verbal and spatial abilities influence instructional design?
(p. 93-96)
- Offers tentative answers to above stated questions in conclusion:
1) There is some agreement between the cognitive architectures presented but each have
different focuses.
2) How learners integrate the multiple codes is unspecified.
3) If mental simulations are adequate then animation is not required.
4) Actions need to be meaningful to enhance learning.
5) Using multimodal instruction is more beneficial to learners than targeting specific modals.

6.1. Wouters & Oostendorp
Titel: Overview of instructional techniques to facilitate learning and motivation of serious
games.
Abstract:
Serious games: computer games die gebruikt worden met als doeleinde om te leren, te
trainen en instructie te geven.
Dit hoofdstuk/artikel zoekt uit welke instructie techniek leren en motivatie kan
verbeteren/verhogen.
1.1 Introductie
Mayer (2011, 2016) heeft game onderzoek in drie categorieën verdeeld, namelijk:
1. a value-added approach with the underlying question how specific game features
foster learning and motivation.
2. A cognitive consequences approach, which investigates what people learn from
serious games.
3. A media comparison approach, which investigates whether people learn better from
serious games than from conventional media.
→ recentelijk onderzoek zegt dat serious games effectiever zijn dan traditioneel
leren.
Games kunnen leren op twee manieren beïnvloeden, namelijk:
1. Directly, door de cognitieve processen te veranderen.
2. Indirectly, door het aantasten van de motivatie.
Figuur 1.1. illustreert het cognitieve-affectieve model van leren met media. Beide
dimensies zijn hierin geïntegreerd.
Vanuit een cognitief perspectief, zijn er twee structuren die cruciaal zijn voor het verwerken
van informatie, namelijk:
1. Het werkgeheugen. Het heeft een gelimiteerde capaciteit en is vaak niet voldoende
voor complex, multimodaal en/of dynamisch materiaal. Zeker voor beginners leidt de
complexiteit en het dynamische karakter van instructie matieraal mogelijk tot
problemen: ze weten vaak niet wat relevant is en focussen zich daarom op het
verkeerde.
2. Het lange termijn geheugen. heeft een ongelimiteerde capaciteit. Het kan dienen als
als toegevoegde procescapaciteit door het maken van schema’s, i.e. cognitieve
structuren die in het werkgeheugen als één worden gezien.
Cogntieve-affective model (Moreno & Mayer, 2007): onderscheidt 3 cognitieve processen in
het werkgeheugen, namelijk:
1. selecting relevant information by paying attention to the presented material.
2. Mentally organizing the new information in a coherent structure.
3. Integrating this structure with prior knowledge.

* De leerling besteedt aandacht aan specifieke auditory en visual sensations en organiseert
de geselecteerde informatie in respectievelijk een verbal model en pictorial model.
* pijlen naar beneden: selectie, organisatie en integratie van informatie wordt gedeeltelijk
begeleidt door prior knowlegde.
* Pijlen naar boven: selectie, organisatie en integratie van informatie wordt ook gereguleerd
door metacognitive skills en motivatie
Organisatie en integratie van informatie worden door verschillende cognitieve processen
uitgevoerd, ze zijn moeilijk afzonderlijk te behandelen. Het is daarom dat voor effectieve
serious games de leerlingen in staat moeten zijn om twee soorten cognitieve processen in te
schakelen.
1. The selection of relevant information from the learning material
2. the active organization of that information and the integration with prior knowledge
Motivatie beïnvloedt op een meer indirecte manier. Serious games bevorderen intrinsieke
motivatie; het spelen van de game alleen al, is belonend. Intrinsiek-gemotiveerde leerlingen
zijn sneller in staat om op een logische manier informatie te verzamelen en keuze-maakstrategies te gebruiken vergeleken met excentriek gemotiveerde leerlingen.
Malone (1981) beweert dat games intrinsieke motivatie bevorderen, omdat ze ‘challange,
curiosity en fantasy’ bevatten. Twee andere factoren zijn ‘autonomy and competence’.
Serious games kunnen complexe leeromgevingen zijn, maar het is niet altijd het geval dat de
leerlingen automatisch deelnemen aan de bedoelde cognitieve processen of de game trigger
voor intrinsieke motivatie. Bijvoorbeeld: leerlingen kunnen gemakkelijk overweldigd zijn bij
de hoeveelheid aan informatie, de multimodale presentatie, de keuzes die ze kunnen
maken, de dynamiek van de game en de complexiteit van de taak die gedaan moet worden.
Vooral voor beginners is het extra moeilijk, zoals eerder benoemd.
Het kan ook leiden tot intuïtief leren. Dit omdat leerlingen in de gaten kunnen houden wat
er gebeurt als ze een bepaalde actie uitvoeren. Dit leert ze kennis toe te passen, maar
expliciteren wordt dan een uitdaging. Daarom is het belangrijk dat leerlingen hun kennis
uitleggen zodat ze het kunnen organiseren en integreren aan voorafgaande kennis.

instructional techniques: elke aanpassing van een kenmerk van de game, of the context van
de game om invloed uit te oefenen op het selecteren van relevante informatie, de
organisatie en integratie van die informatie en/of de intrinsieke motivatie van de leerling.
Als startpunt van dit artikel wordt een meta-analylse gebruikt. Deze meta-analyse heeft een
gemiddelde effect-size, wat zegt dat instructie support in het algemeen leren bevorderd,
vergeleken met serious games zonder instructie support. In dit artikel gaan ze de metaanalyse updaten en uitbreiden met nieuwe instructie technieken om zo een uitgebreide set
van bewezen effectieve instructie technieken te creëren.
1.2. Serious games
Computer games: interactieve, gebaseerd op een set van overeengekomen regels en
beperkingen, en gericht op een duidelijk doel die vaak gebaseerd is op een
uitdaging/challenge. Games bieden constant feedback, danwel als een score, danwel als
verandering in de game, om zo mogelijk te maken dat de spelers hun eigen proces kunnen
monitoren richting het einddoel. Bij sommige games is er ook nog sprake van een
competatief aspect.
Game-based learning (GBL): de computergame is niet om de speler te vermaken (kan wel
een toegevoegde waarde zijn), maar om te gebruiken om te trainen, te onderwijzen, voor
gezondheid, voor de openbare orde, en als strategische communicatie object.
1.3. Instructie technieken
tabel 1.1. geeft een overzicht van instructietechnieken, afkomstig uit de meta-analyse.

* Een punt van kritiek voor serious games is het feit dat aangeleerde kennis en vaardigheden
impliciet zijn. Ze zijn moeilijk toe te passen in nieuwe situaties. Tabel 1.1. biedt verschillende
instructietechnieken om het geleerde alsnog in nieuwe situaties toe te kunnen passen.
Deze instructie-technieken bevinden zich IN de game. Het is ook mogelijk om een andere
instructie-techniek te gebruiken, bijvoorbeeld een klassikale discussie (Context integration).
* Level of realism. Vanuit multimedia onderzoek is gebleken dat gesproken uitleg van
visuele informatie is effectiever dan geschreven uitleg, zeker als het visuele kanaal
overloaded is. De vraag die hierbij gesteld kan worden is “whether this is true for serious
games as well.”
Daarnaast bevat level of realism verschillende dimensies. Naast modaliteit, bevat het ook de
visuele representatie binnen een game en de multimodale interacties. Er is namelijk geen
onderzoek gedaan naar hoe verschillende visuele representaties leren en motivatie

beïnvloeden. Er is wel onderzoek gedaan naar hoe verschillende visuele representaties de
perceptie van de game en de kwaliteit van de uitvoering van de taak beïnvloeden. Tot slot:
computergames bieden een kans voor meerdere modaliteiten en de vraag is “how can
multimodal interactions (e.g., sounds and visual representations) have an impact on learning
and motivation?”
1.4. Methode
1.5. Results
In het algemeen:
- Serious games met instructie technieken bevorderen leren meer dan serious games zonder
instructie technieken.
- Serious games met instructie technieken zijn motiverender dan de serious games zonder
instructie technieken.
- De instructie technieken adaptivity/assessment, collaboration, feedback modeling, level of
realism, personalization, and reflection bevorderen leren significant vergeleken met serious
games zonder deze technieken.
- Een kwalificatie van het type cognitieve process laat zien dat instructietechnieken
gedefinieerd functie van gamen, het meest effectief zijn wanneer ze relevantie informatie
aangeven.
- Wat betreft visuele representatie: deze zijn effectiever zodra het basic en cartoon-like
representaties zijn.
1.6. Conclusie
“The goal of this chapter was to gain insight into the impact of several instructional
techniques on learning and motivation.”
“With respect to the relevant learning processes, particularly instructional techniques
supporting the selection of relevant information improve the learning potential of serious
games.”
Vooral modelling (laten zien welke informatie belangrijk is om een pobleem op te lossen en
hoe het probleem op te lossen) en feedback zijn effectieve technieken om een lerende te
supporten in het selecteren van relevante informatie. Het is moeilijker om instructie
technieken toe te passen op zo’n manier dat de lerende worden gevraagd om actief deel te
namen in de organisatie en integratie van nieuwe informatie. De enige uitzondering hierop is
reflection, waarbij de lerende expliciet gevraagd wordt om na te denken over hun acties en
antwoorden. Zo wordt intuïtieve kennis meer expliciet.
Adaptivity/assessment: is een technische uitdaging. Een van de problemen is het
implementeren van real-time assessment, op zo’n manier dat de game naar een ander
niveau gaat als je wel of niet lukt. Deze potentie in techniek heeft wél een heel sterk
leereffect. Het maakt deze leertechniek interessant voor verder onderzoek.
Collaboration: er is een krachtig, maar laag effect gevonden.
Content integration: de resultaten zijn dubbelzinnig voor zowel leren als motivatie. Het lijkt
afhankelijk van de implementatie van de content integratie of het effectief is of niet. Dit

illustreert dat content een veel belovende instructietechniek is, maar dat het nog niet
duidelijk hoe het domein content en game het beste geïntegreerd kunnen worden.
Context integration: studenten verkrijgen alleen intuïtieve kennis gedurende het spelen van
games en worden niet gevraagd om het te verbaliseren. Het wordt daarom niet met de
huidige kennisbasis gemengd.
Level of realism: modality effect wordt ook gevonden in serious games. Basic en cartoon-like
games zijn effectiever dan instructietechnieken met foto-realistisch design. Leerlingen
worden daardoor overweldigd met de visuele complexiteit.
Personalization heeft een sterk effect op leren en motivatie. Het probleem is alleen dat het
gebaseerd is op de vier narrative elements, curiosity, surprise, suspense, fantasy. Deze
hebben geen direct effect op leren, maar wel op motivatie.

1.7. Limitaties

Sommige karakteristieken moeten in het achterhoofd gehouden worden bij het
interpreteren van de resultaten. Dit is bijvoorbeeld bij de (te) brede definitie van instructie
technieken. Het is opgelost door een willekeurig effect model vast te stellen en door verdere
kwalificatie van het effect waar het bij hoort uit te voeren.
Dit artikel heeft de moderator variabelen apart meegenomen. Je had bijvoorbeeld ook
kunnen kijken welk deel van de leeruitkomsten met een bepaalde instructietechniek

verbeterd wordt. “This means that we have no understanding of the interactions between
the moderator variables.”
In dit onderzoek is het volgende belangrijke gevonden: serious games lijden tot goed
gestructureerde ‘prior knowledge’, waarop leerlingen voort kunnen borduren tijdens hun
verdere leer carrière. Het is voor vervolgonderzoek goed om te kijken wat er op lange
termijn gebeurt met de verschillende instructie technieken.
De voornaamste reden om serious games te gebruiken is vanwege motivatie. De assumptie
hiervan moet voorzichtig worden aangenomen. Dit omdat spelers een gevoel van controle
ervaren tijdens het gamen. De andere kant hiervan is dat er geen controle is over de game
als instructie.

6.2 Artikel Garris, Ahlers & Driskell.
Titel: Games, motivation, and learning: A research and practice model.
Korte samenvatting:
Er wordt vaak gedacht dat als we instructie combineren met games, dat we de kracht en
betrokkenheid van games kunnen gebruiken om leerdoelen te behalen. Maar: als we games
koppelen aan leerinhoud dan kan het zijn dat we de power van de games beschadigen.
Gebruikers zijn dan minder gemotiveerd en het bereiken van de leerdoelen kan verloren
gaan. In dit artikel wordt een input-output process model gepresenteerd van instructional
games en leren.
Het model geeft:
· De hoofdeigenschappen van games die belangrijk zijn vanuit een leerperspectief;
·

De ‘game cycle’ met gebruikersbeoordelingen, gedrag en feedback die van groot
belang is voor de betrokkenheid bij een game;

·

Het soort leerdoel wat hiermee bereikt kan worden.

Introductie
Er zijn negatieve punten te vinden in games. Zo vinden sommigen de gewelddadigheid
schokkend en anderen zijn geschokt door de tijd die gamers aan games besteden. Er zijn
echter ook mogelijkheden: van sommige spellen valt best wat te leren (vb: Simcity).
Computergames hebben de aandacht gekregen van onderwijzers en professionals. Wat zijn
hier de redenen voor?
1. Er vindt een hele grote shift plaats van traditioneel/didactisch manier van lesgeven
naar een manier van lesgeven waarbij het kind centraal staat en leert door te doen.
Bovendien is het leren verandert van recall/herinneren naar het vinden en gebruiken
van informatie. De technologie geeft de leerling de kans zelf actief met de stof om te
gaan.
2. Er is wat empirisch bewijs dat games effectieve tools kunnen zijn voor het verbeteren
van leren en het begrijpen van complexere vraagstukken.
3. Training professionals zijn geïnteresseerd in de intensiteit van de betrokkenheid en
toewijding die computergames bij leerlingen kunnen creëren. Voor vele leerlingen is
een computergame een rewarding ervaring.
De “Holy grail” voor training professionals is het controleren van de motivatie en het
bevorderen van leren.
Kortom: de potenties voor instructie games als platform voor leren/trainen is aantrekkelijk.
Er is wel een risico: er is een kans dat we instructie games ontwerpen die en niet instructie
geeft en niet motiveert.
Doel artikel: het presenteren van een model voor het bevorderen van instructiegames en
leren.
“Our goal is a bit more modest: to examine the unique aspects of games that can enhance
learning. We address three primary questions.

First, what are the primary characteristics of games that are of interest from an instructional
perspective?
Second, what is the nature of the motivational process that these characteristics trigger in
users?
Third, how do instructional games affect learning outcomes?”
Kortom: De manier waarop we tegen leren aankijken is veranderd: eerst alleen het
onthouden van informatie, nu het vinden en gebruiken van informatie. Studenten zijn meer
actief. Er is wat bewijs dat games effectieve tools kunnen zijn bij het leren. Er zijn echter nog
wel verwarringen over: ondersteunen games leren, raken leerlingen betrokken bij games,
wat voor learning outcomes komen uit gamen?
Definitie van games
Games hebben regels, strategieën en consequenties. Een game is volgens Caillois (1961):
een vrijwillige en leuke activiteit, dat los staat van de echte wereld. Het produceert niets
goeds voor de echte wereld (geen voordelen) en bij de game zijn regels betrokken.
Game = Een activiteit gescheiden van echte wereld en is vrijwillig en zorgt niet voor externe
waarde productie.
Volgens Crookall, Oxford en Saunders (1987) moet er een onderscheid gemaakt worden
tussen een game en een simulatie.
- Simulatie: is een representatie van de echte wereld. Het kan hierbij gaan om
bepaalde aspecten uit de echte wereld. Vertegenwoordigen wel zo echt mogelijk
De sleutelaspecten van een simulatie zijn:
1. they represent real-world systems
2. they contain rules and strategies that allow flexible and variable simulation activity to
evolve
3. The cost of error for participants is low, protecting them from the more severe
consequences of mistakes
- Game: Is een ‘echt systeem’ dat ‘waar’ is van zichzelf. Er zitten regels en strategieën
aan verbonden en als je verliest, heeft dit mogelijk nadelen binnen de wereld van de
game.
Volgens de schrijvers van het artikel:
Games kunnen opgedeeld worden in zes dimensies
1. Fantasie: fantasy of inbeeldingscontext, thema’s en karakters
2. Regels/doelen: duidelijk regels, doelen en feedback tijdens het proces naar het doel
3. Zintuigelijke prikkels
4. Uitdagingen: optimaal level van moeilijkheid
5. Mysterie: optimaal level van complexiteit van informatie
6. Controle: actieve learner control
Simulaties die (een van deze) dimensies bevatten, worden ook meer game-like.
In deze context zijn we geïnteresseerd in het gebruik van instructie games die ontworpen
zijn voor een training of om het leren te promoten.
→ (!!!) Games zelf zijn niet genoeg om te leren, maar er zijn elementen van games die
gebruikt kunnen worden om het leerproces te versterken.

Training effectiviteit van games
In het algemeen hebben leerlingen een voorkeur voor games tegenover het traditionele
onderwijs, reviews geven echter gemixte resultaten.
Een van de laatste onderzoeken van Druckman (1995) heeft geconcludeerd dat games
effectief zijn voor het bevorderen van motivatie en interesse, het is echter onduidelijk wat
dit voor gevolgen heeft voor het leerresultaat.
Een model van games en leren
“We should first discuss the end state that we desire to achieve: the motivated learner.”
Instructie games zijn vooral ontworpen om intrinsieke motivatie te bevorderen, tenminste
zo wordt vaak gedacht, maar extrinsieke motivatie is ook belangrijk. Het doel is om lerenden
te ontwerpen die zelfsturend en zelfmotiverend zijn. Dit omdat de activiteit van zichzelf
interessant moet zijn en het bereiken van het doeleinde is ook belangrijk.

Figure 1 is een ‘stilzwijgend’ model dat is onafscheidelijk verbonden/inherent aan de meeste
studies over instructie games.
“- First, the objective is to design an instructional program that incorporates certain features
or characteristics of games.
- Second, these features trigger a cycle that includes user judgments or reactions such as
enjoyment or interest, user behaviors such as greater persistence or time on task, and
further system feedback. To the extent that we are successful in pairing instructional content
with appropriate game features, this cycle results in recurring and self-motivated game play.
- Finally, this engagement in game play leads to the achievement of training objectives and
specific learning outcomes”
Het model wat de auteurs hebben bedacht gaat als volgt:
1)
Het doel is om ‘Instructional Content’ te ontwerpen met enkele ‘Game
Characteristics’.
2)
Deze combinatie triggert een ‘Game Cycle’. Dit gebeurt doordat er eerst ‘User
Judgments’ komen (leerling reageert met interesse of plezier). Hierdoor volgt ‘User
Behaviour’ (leerling houdt het spelen vol en besteed meer ‘time on task’) en ‘System
Feedback’ (het wordt mij in het artikel niet duidelijk wat dit is, als iemand het weet,
hoor ik het graag).
3)
Als de combinatie van leren en game aanslaat, dan herhaalt deze cycle zich steeds en

ontstaat er een gemotiveerde leerling. Dit leidt tot ‘Learning Outcomes’.
Wat zijn de voordelen van dit model (wat vindt de schrijver belangrijk?)?
1. De game cycle illustreert een karakteristiek van game play, namelijk: repetitief
spelen. Je keert constant terug in de game. (Het is dus geen proces-output model die
de nadruk legt op single-trial learning).
2. De leerling moet actief leren aan de hand van het construeren van kennis door
ervaringen. Het model biedt deze optie ook.
3. Tot slot is een voordeel van dit model, dat het een structuur biedt om literatuur over
instructional games te organiseren en integreren.
→ “we provide a list of cognate research that addresses each content area. Our goal
is to make the implicit model of instruction underlying much game research explicit and to
provide a common language and approach for examining the instructional use of computer
games.”
Hoorcollege:
In this model GBL is regarded as a form of experiential learning. There are three elements:
INPUT The objective is to design an instructional program that incorporates game
characteristics that you wish to combine with learning content (for example math or
biology). PROCESS These game features trigger a cycle that includes:
•user judgments (reactions such as enjoyment or interest)
•user behaviors (such as more time on task)
•system feedback (such as information that the player is doing well) If we are successful in
pairing instructional content with appropriate game features, this cycle results in recurring
and self-motivated game play: users engage in repetitive play and continually return to the
game activity. OUTCOME Not only the game cycle is important. Experiential learning also
requires instructional support, e.g. by debriefing or scaffolding. That is an issue. We will
come back to that later.
Game karakteristieken
“Lepper (1985) suggested that a systematic examination of game factors or game
characteristics should help in refining theoretical formulations of effective instruction”
Maar wat zijn die karakteristieken dan eigenlijk?
“Based on a review of the literature, we conclude that game characteristics can be described
in terms of six broad dimensions or categories: fantasy, rules/goals, sensory stimuli,
challenge, mystery, and control.”

1. Fantasie
“Games represent an activity that is separate from real life in that there is no activity
outside the game that literally corresponds. Games involve imaginary worlds; activity
inside these worlds has no impact on the real world; and when involved in a game,
nothing outside the game is relevant. Malone and Lepper (1987) defined fantasy as
an environment that evokes “mental images of physical or social situations that do
not exist” (p. 240)”
→ Implicatie: In het kort; materiaal kan gemakkelijker worden geleerd wanneer het
gepresenteerd wordt in een denkbeeldige context die naar interesse is dan wanneer
het gepresenteerd wordt in een generieke of gedecontextualiseerde vorm.
Tijdens het spelen van een game identificeert een leerling zich mogelijk met een
personage uit de game. “if one’s role in a game mirrors reality too closely, activity
ceases to be a game.”
Onderzoek suggereert dat fantasie kan leiden tot grotere interesse van de leerling en
betere leerprestatiese. Fantasie kan metaforen bieden uit verschillende
perspectieven en onderzoek suggereert dat stof beter geleerd kan worden in een
denkbeeldige context dan zonder context of een algemene context.
Volgens Rieber (1996) zijn er twee vormen van fantasie:
1. Exogenous fantasie: de fantasie overlapt de content. (Bijvoorbeeld: bij het leren
van breuken moet een leerling een draak verslaan).

2. Endogenous fantasie: gerelateerd aan de content. (Bijvoorbeeld: bij het leren over
scheikunde moet een leerling een luchtschip klaarmaken om terug te komen naar de
aarde.
→ Endogenous is, als de fantasie interessant is, wordt de content ook interessant. Dit
type fantasie werkt dus beter voor motivatie.
2. Regels/doelen
Games hebben een aantal regels die opereren binnen de ruimte en tijd van het spel.
De regels van een game beschrijven de doel structuur van de game.
Game context die betekenisvol zijn en goed gedifferentieerde, hiërarchische doel
structuur bevatten, zijn meer motivatiebevorderend.
Al zijn de regels en doelen duidelijk en vaststaand, ze moeten wel ruimte geven voor
een reek van mogelijke acties in de game.
Er zijn verschillende soorten regels binnen een game:
1. System rules: beschrijft de werking van de wereld van de game.
2. procedural rules: beschrijven de acties die kunnen worden uitgevoerd binnen de
game (als je op x drukt dan…)
3. Imported rules: dit zijn impliciete regels die gedrag in het algemeen beïnvloeden.
Ze zijn om twee redenen belangrijk:
- Het zijn deze normatieve, al aangeleerde regels die er zijn in spelsituaties waarmee
games kunnen worden gespeeld, net als de regels die ons gedrag in het echte leven
beïnvloeden.
- Zonder geïmporteerde regels zou het spelen van games niet kunnen plaatsvinden.
3. Sensorische stimuli
Games impliceren het tijdelijk accepteren van een andere realiteit. Dit bevordert de
motivatie van leerlingen.
4. Uitdaging
Wat is een optimaal uitdagings level? Dat is wanneer we worden uitgedaagd bij
verschillende activiteiten die niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk zijn.
Hoe kan je dat level bereiken?
1. De doelen moeten duidelijk gespecificeerd zijn, maar het moet wel onduidelijk zijn
over hoe het doel te behalen.
2. Om een onduidelijke uitkomst te bevatten als game, moet er sprake zijn van
progressieve moeilijke levels, verschillende doelen en een bepaalde hoeveelheid van
vage/dubbelzinnige informatie.
3. Feedback op uitvoering en scores moeten de leerling helpen bij het bijhouden van
hoever ze zijn tot ze het doel behalen.
4. Doelen moeten betekenisvol zijn.
5. Mysterieusheid
“Therefore, curiosity is stimulated by an information gap in our existing knowledge
that is intermediate—not too simple or too complex.”
Curiosity: zit in de leerling zelf.
Mystery: Is een extern element van de game zelf.
“Thus, according to this perspective, mystery evokes curiosity in the individual, and

this leads to the question of what constitutes mystery.”
“Research suggests that mystery is enhanced by incongruity of information,
complexity, novelty, surprise and violation of expectations (Berlyne, 1960),
incompatibility between ideas and inability to predict the future (Kagan, 1972), and
information that is incomplete or inconsistent (Malone & Lepper, 1987).”
6. Controle
Controle refereert naar autoriteit, de mogelijkheid tot reguleren of bevelen.
“Games evoke a sense of personal control when users are allowed to select strategies,
manage the direction of activity, and make decisions that directly affect outcomes,
even if actions are not instructionally relevant.”
Hoorcollege:
This is true for a simple game like pong as well as for a complex game like simcity
•Goal/challenge: pong = winning the game, simcity = developing a prosperous city or
establishing sustainable growth
•Interactivity: pong = you can return and receive the ball, simcity = you can act and change
how a city looks like
•Feedback: pong = if you let the ball pass, the other receives a point, simcity = if you invest
money, you see what changes in the city
•Adaptivity: both = different levels of complexity
•Rules/constraint: ping = if you have 21 points, you win, simcity = you can’t spent money
twice!
The game cycle
Heel graag willen en het verlangen om een taak uit te voeren is motivatie. Meer specifiek:
de keuze van een individu om aan een taak deel te nemen en dat wat daar bij komt kijken,
zoals: intensiteit moeite en volharding.
→ “Individuals who are highly motivated are more likely to engage in, devote effort to, and
persist longer at a particular activity. “
→ “First, what are the primary determinants of motivation? In the context of instructional
games, we have described in the previous section the features of games that are seen as
motivating. The second issue concerns understanding the motivational process itself and how
this process links to instructional outcomes.`
Hoorcollege:

• When these characteristics are in balance, the player will engage in a situation we call flow.
•Flow = a mental state in which people are very focussed on their task with full involvement
and enyoyment. Often people are not aware of time. Thus, flow represents an optimal state
of performance at a task, a sense of enjoyment and control, where an individual’s skills are
matched to the challenges faced.
De game cyclus focust op een keten van elementen die van elkaar afhankelijk zijn, namelijk:
(a) To elicit desirable behaviors from learners, (b) they first need to experience desirable
emotional or cognitive reactions, (c) which result from interaction with and feedback
generated from game play
Gebruikersoordelen
Tijdens het spelen van een game oordeelt een gebruiker subjectief over de game. Deze
oordelen worden gerepresenteerd door:
1. Interest: Games zijn interesanter dan traditioneel onderwijs.
2. Enjoyment
3. Taakbetrokkenheid: In hoeverre zijn gebruikers geconcentreerd en worden ze
geabsorbeerd door de activiteit?
“The degree of immersion experienced in a computer game may be determined by
several factors, including:
(a) control factors, or the extent to which actions taken to control or manipulate the
environment are immediate and natural;
(b) sensory factors, referring to the quality, richness, and variety of information
presented to the senses;
(c) distraction factors, or the extent to which the user is isolated from the external
physical environment; and
(d) realism factors, including scene detail, texture, and realism.”
→ Leren verbetert zodra de kwaliteit van de cognitieve betrokkenheid groter wordt
en het de duur van informatie behoudt langer wordt.
4. Zelfvertrouwen: Spelers die meer zelfvertrouwen hebben in hun taak zijn beter in
staat moeilijkheden te doorstaan, wanneer ze nieuwe vaardigheden toepassen in de
echte wereld.

Kortom:
User judgements: interesses (games zijn interessanter dan traditioneel onderwijs),
enjoyment (plezier in games is aanwezig), task involvement (meer betrokken) en confidence
(meer zelfvertrouwen).
Gebruikersgedrag
Systeem feedback: feedack geven is erg belangrijk
Debrieving zorgt voor leren en link tussen wat er gebeurd is en de echte wereld.

Learning outcomes:
bij simulaties in ieder geval beter.

-

Skill based learning outcomes: prestatie of technische skill
Declaratieve kennis: feiten en gegevens. positief door reproductie en herkenning
Procedurele kennis: het volgens van een procedure. positief doordat ze het al gedaan
hebben en fouten kunnen maken

-

Strategisch /transfer kennis: het toepassen van kennis: ook positief
Affectieve learning outcomes: sommige studies hebben laten zien dat games ook
houdingen kan beïnvloeden.

Problemen/discussie:
- Wat voor de ene leuk is is het voor de ander niet. Individuele verschillen als competitiviteit
een rol.
- Er moet wel support zijn van een leraar.
- Onderzoek naar motivatie
- Wanneer is het een game en wanneer een training.

7.1 artikel Luckin et al.
Introdutie
Paper over Artificial intelligence in education (AIEd) met twee doelen:
1. Om aan een niet-gespecialiseerde, geïnteresseerde lezer uit te leggen wat AIEd is:
zijn doelen, hoe het is gebouwd en hoe het werkt. Immers, alleen door een zekere
mate van begrip te verkrijgen, kunnen we verder gaan dan de science-fiction beelden
van AI, en de bijbehorende angsten.
2. Om het argument uiteen te zetten voor wat AIEd leren kan bieden, nu en in de
toekomst, met het oog op het verbeteren van leren en levensresultaten voor
iedereen.
Cruciaal is dat ze niet verwachten dat AIEd docenten zal vervangen. Ze zien een toekomst
waarin de rol van de docent continu blijft en uiteindelijk getransformeerd zal worden; waar
hun tijd effectiever en efficiënter wordt gebruikt en waar hun expertise beter wordt ingezet,
benut en uitgebreid.
Opties die ontstaan door AIEd:
-

Biedt de mogelijkheid om te leren dat meer persoonlijk, flexibel, inclusief en boeiend
is.
- Het kan leerkrachten en leerlingen de tools bieden waarmee we niet alleen kunnen
reageren op wat er wordt geleerd, maar ook op hoe het wordt geleerd en hoe de
student zich voelt.
- Het kan de lerenden helpen de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die
werkgevers zoeken, en het kan leraren helpen om meer geavanceerde
leeromgevingen te creëren dan anders mogelijk zou zijn.
AIEd zal ook een evenredige bijdrage leveren aan de belangrijkste sociale uitdaging die AI al
heeft geleverd - de gestage vervanging van banen en beroepen door slimme algoritmen en
robots. Wij zijn van mening dat dit fenomeen een nieuwe innovatie factor in het onderwijs
vormt, die eenvoudigweg kan worden uitgedrukt: aangezien mensen leven en werken naast
steeds slimmere machines, moeten onze onderwijssystemen bereiken op een niveau dat tot
nu toe nog niet is bereikt.
Wat is Artificial Intelligence (AI)?
Het is lastig AI te defeniëren, omdat
1. AI bevat continue verschuiving.
2. AI is interdisciplinair natuur van het veld
AI = computersystemen die ontworpen zijn om met de wereld te communiceren door
middel van capaciteiten (bv visuele waarneming en spraakherkenning) en intelligent gedrag
(bv het beoordelen van de beschikbare informatie en vervolgens de meest verstandige actie
ondernemen om een bepaald doel te bereiken) waaraan we zouden denk als wezenlijk
menselijk.
Het gebruik van AI in ons dagelijks leven neemt steeds sneller toe.
→ Bijvoorbeeld, KI-wetenschappers bouwen op dit moment voort op nieuwe benaderingen
in machine learning, computermodellering en kansstatistieken om financiële besluitvorming
te verbeteren, en gebruiken beslissingsleer en neurowetenschappen om de ontwikkeling van
effectievere medische diagnostiek aan te sturen.

Alogritme = Een gedefinieerde lijst met stappen voor het oplossen van een probleem. Een
computerprogramma kan worden gezien als een uitgebreid algoritme. In AI is een algoritme
meestal een kleine procedure die een terugkerend probleem oplost.
Machine learning = Computersystemen die leren van gegevens, waardoor ze steeds betere
voorspellingen kunnen doen.
Descision theory = De wiskundige studie van strategieën voor optimale besluitvorming
tussen opties met verschillende risico's of verwachtingen van winst of verlies, afhankelijk van
de uitkomst
Zal AI het overnemen van mensen?
Vernon Vinge populariseerde het begrip van de singulariteit = het punt waarop een AIpowered computer of robot in staat wordt om zichzelf te herontwerpen en te verbeteren of
om AI meer geavanceerd dan zichzelf te ontwerpen. Er wordt beweerd dat dit zal leiden tot
AI die de intelligentie, het begrip en de controle van de mens ver overschrijdt, en tot wat
Vinge beschrijft als het einde van het menselijk tijdperk. Ook andere wetenschappers
hebben gewaarschuwd voor de mogelijke nadelen van dat AI te slim wordt.
Voordat we ons echter te veel zorgen maken, is het de moeite waard om een notitie te
maken over de huidige mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Grote vooruitgang in
'algemene AI', AI die met succes elke intellectuele taak zou kunnen uitvoeren die een mens
zou kunnen, zou nodig zijn om een singulariteit te laten plaatsvinden. En op dit moment
bestaat algemene AI niet. Algemene AI is heel anders dan de "domeinspecifieke AI" waar de
meesten van ons bekend mee zijn. Deze domeinspecifieke AI's richten zich op één ding.
AI heeft invloed op de economie. We nemen een optimistische houding die aansluit bij de
historische visie. We zijn ook van mening dat AIEd een belangrijke rol kan spelen bij de
voorbereiding op de nieuwe rollen die de economie zal creëren.
Korte introductie richting Artificial Intelligence in Education (AIEd)
Er wordt al meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar AIEd. Het veld onderzoekt leren waar
het ook voorkomt, in traditionele klaslokalen of op werkplekken, ter ondersteuning van
zowel formeel onderwijs als levenslang leren. Het brengt AI samen, dat zelf interdisciplinair
is, en de leerwetenschappen (onderwijs, psychologie, neurowetenschap, taalkunde,
sociologie en antropologie) om de ontwikkeling van adaptieve leeromgevingen en andere
AIEd-tools te promoten die flexibel, inclusief, gepersonaliseerd, aantrekkelijk zijn, en
effectief.
De kern van AIEd is het wetenschappelijke doel = om "rekenkundig precieze en expliciete
vormen van educatieve, psychologische en sociale kennis te maken die vaak impliciet
worden achtergelaten." Dus naast de motor achter veel 'slimme' technologie, is AIEd ook
een krachtig hulpmiddel om te openen wat soms de 'black box of learning' wordt genoemd,
en geeft ons diepere en meer verfijnde inzichten over hoe het leren daadwerkelijk gebeurt
AI omvat computersoftware die is geprogrammeerd om met de wereld te communiceren op
manieren die normaal menselijke intelligentie vereisen. Dit betekent dat AI afhankelijk is van
zowel kennis over de wereld als algoritmen om die kennis intelligent te verwerken. Deze
kennis over de wereld is vertegenwoordigd in zogenaamde 'modellen'. Er zijn drie
kernmodellen die de kern vormen van AIEd:

- Pedagogisch model
- Domeinmodel
- Leerlingmodel
Hieronder voorbeelden of de specifieke kennis dat waarschijnlijk geïnteregreerd is in deze
modellen.

Environments = Een digitale leeromgeving die leer- en leerbenaderingen en -materialen
aanpast aan de capaciteiten en behoeften van individuele leerlingen.
Models = Deze vertegenwoordigen iets uit de echte wereld in een computersysteem of proces, om berekeningen en voorspellingen te ondersteunen.
Haptics = Elke vorm van interactie met aanraking. In het geval van AIEd kan dit in de vorm
van een smartphonevibratie zijn als reactie op een juist antwoord.
Dieper ingaan op één voorbeeld:
Leerlingmodellen zijn manieren om de interacties weer te geven die plaatsvinden tussen de
computer en de leerling. De interacties in het model (zoals de huidige activiteiten van de
student, eerdere prestaties, emotionele toestand en of ze feedback volgden) kunnen
vervolgens worden gebruikt door de domein- en pedagogiecomponenten van een AIEdprogramma om het succes van de leerling af te leiden ( en leraar). De domein- en
pedagogiemodellen gebruiken deze informatie ook om de volgende meest geschikte
interactie te bepalen (leermateriaal of leeractiviteiten). Belangrijk is dat de activiteiten van
de leerder voortdurend worden teruggekoppeld naar het leerlingmodel, waardoor het
model rijker en vollediger wordt en het systeem 'slimmer'.
Figuur 1 (hiernaast afgebeeld) is een vereenvoudigde afbeelding van een typische op
modellen gebaseerde adaptieve tutor. Het is gebaseerd op de drie kernmodellen zoals
hierboven beschreven:
-

Het leerlingmodel - kennis van de individuele leerling
Het pedagogiemodel - kennis van het onderwijs

-

Het domeinmodel - kennis van het te leren onderwerp en de relaties tussen de
verschillende delen van het onderwerp

Hoewel deze inhoud (die de vorm kan aannemen van tekst, geluid, activiteit, video of
animatie) wordt aangeleverd aan de leerling, voortdurende analyse van de interacties van de
leerling (bijvoorbeeld hun huidige acties en antwoorden, hun prestaties uit het verleden en
hun huidige affectieve toestand) informeert de levering van feedback
Diepe analyse van de interacties van de student wordt ook gebruikt om het leerlingmodel bij
te werken; meer accurate schattingen van de huidige staat van de student (bijvoorbeeld hun
begrip en motivatie) zorgen ervoor dat de leerervaring van elke student is afgestemd op hun
mogelijkheden en behoeften en ondersteunt effectief hun leren.
Sommige systemen bevatten zogenaamde Open Learner-modellen, die de uitkomsten van
de analyse weergeven aan de leerlingen en docenten. Deze uitkomsten kunnen waardevolle
informatie bevatten over de prestaties van de leerling, hun affectieve toestand of eventuele
misvattingen die zij hadden. Dit kan leraren helpen de leerbenadering van hun studenten te

begrijpen en hen in staat stellen toekomstige leerervaringen op de juiste manier vorm te
geven.
Nog een voordeel van adaptieve AIEd systemen is dat ze grote hoeveelheden data kunnen
verzamelen. Dit proces kan helpen nieuwe efficiënte en gepersonaliseerde en
gecontextualiseerde support te verkrijgen.
Wat kan AIEd leren nu bieden?
Een groot aantal AIEd-applicaties worden al gebruikt in onze scholen en universiteiten. Velen
nemen AIEd en educatieve dataminingtechnieken (EDM) op om het gedrag van studenten te
'volgen'.
Richten op drie categorieën AIEd-softwaretoepassingen die zijn ontworpen om het meest
direct te leren:
1. Persoonlijke docenten voor elke leerling
2. Intelligente ondersteuning voor samenwerkend leren
3. Intelligente virtuele realiteit
Educational data mining = de ontwikkeling en het gebruik van methoden voor het
analyseren en interpreteren van de 'big data' die afkomstig zijn van computergebaseerde
leersystemen en van bestuurs- en managementsystemen van scholen, hogescholen of
universiteiten.
1. AIEd kan een persoonlijke intelligentie tutor voor elke leerlingen zijn
-

-

Een op één tutoring is al lang de meest effectieve manier van leren en lesgeven, maar
het is niet beschikbaar voor alle studenten. Het is ook te duur.
ITS gebruikt AI-technieken om individuele privéles te simuleren, leeractiviteiten te
leveren die het beste aansluiten bij de cognitieve behoeften van een leerling en
gerichte en tijdige feedback te geven, en dat allemaal zonder dat een individuele
leraar aanwezig hoeft te zijn.
- Sommige ITS stellen de leerling in controle over zijn eigen leren om studenten
te helpen zelfregulatievaardigheden te ontwikkelen;
- Anderen gebruiken pedagogische strategieën om het leren te ondersteunen,
zodat de leerling adequaat wordt uitgedaagd en ondersteund.
Veel recente ITS machinale leertechnieken, zelftraining algoritmen op basis van grote
gegevenssets en neurale netwerken in plaats van modellen, om hen in staat te stellen
de juiste beslissingen te nemen over wat leerinhoud aan de leerling moet bieden.
Gedurende het laatste decennium zijn er steeds meer verfijnde leer-, pedagogie- en
domeinmodellen geïntroduceerd in talloze adaptieve tutoren om de individualisering
van het leren te ondersteunen. Deze modellen kunnen erg flexibel zijn.
Model-gebaseerde adaptieve tutoren bevatten een reeks AIEd tools die:
- open leer modellen bevatten om reflectie en zelf-bewustzijn te promoten
- Cognitieve en affectieve toestanden modelleerders
- Dialogen gebruiken om de student in Socratic leerervaringen te betrekken,
dus leerervaringen die discussie, vragen stellen en antwoorden bevatten
- Meta-cognitieve scaffolding overnemen om de motivatie en betrokkenheid te
verhogen
- Gebruiken van sociale simulatie modellen

Scaffold = In de context van het onderwijs is steigers een leermethode die een student in
staat stelt een probleem op te lossen, een taak uit te voeren of een doel te bereiken door
het geleidelijk terugschroeven van externe hulp.
Neutral Networks = Netwerken van onderling verbonden datasets, gebaseerd op een enorm
vereenvoudigd begrip van hersenneurale netwerken.
2. AIEd kan intelligentie support voor samenwerkend leren verzorgen
-

Samenwerkend leren kan voor betere leeruitkomsten zorgen dan alleen leren. Het is
effectief omdat het participanten aanmoedigd om hun denken te articuleren en te
rechtvaardigen, om na te denken over andere verklaringen, om verschillen op te
lossen door middel van een constructieve dialoog en om gedeelde kennis en
betekenis op te bouwen. Tevens kan het de motivatie verhogen.
- Uit onderzoek blijkt dat samenwerking tussen lerenden niet spontaan ontstaat.
Deelnemers hebben geen sociale skills nodig om effectief samen te werken. Hier kan
AIEd bijdragen. Meerdere benaderingen:
- Adaptive group formation: gebruikt AI technieken en kennis over individuele
participanten om een groep te vormen voor een bepaalde
samenwerkingstaak. Participanten worden met hetzelfde cognitieve level en
dezelfde interesses of juist met verschillende maar complementaire kennis en
skills bij elkaar gezet.
- Expert facilitation: Modellen van effectieve samenwerking (collaboration
patters) worden gebruikt om samenwerking te supporten. AI technieken zoals
machine learning of Markov modelling worden gebruikt om effectieve
samenwerking probleem-oplossing strategieën te identificeren.
- Intelligent virtual agents: virtuele agents worden geïntroduceerd in het
samenwerkingsproces. Deze AI agenten kunnen de online student interactie
mediËren of kunnen bijdragen aan de dialoog door een expert, een virtuele
peer of iemand die de participanten lesgeven te zijn.
- Intelligent moderation: AI technieken zoals machine learning en shallow text
processing om discussies te analyseren en te samenvatten om een menselijke
tutor in staat te stellen om studenten te begeleiden richting een goede
samenwerking.
Markov Modelling = benadering die wordt gebruikt in de kansrekening om willekeurig
veranderende systemen te vertegenwoordigen.
Shallow text processing = methode voor tekstanalyse die bepaalde woorden identificeert,
maar niet 'begrijpt'.
3. Intelligentie virtual reality om leren in authentieke omgevingen te stimuleren
-

De AI in de meeste moderne digitale games bouwen voort op een eenvoudige
benadering. Autonome niet-speler-personages (agenten) nemen informatie op van
zowel het spel als de speler tijdens het spel en gebruiken op basis van die informatie
AI-algoritmen om de meest geschikte acties te bepalen. Virtuele realiteit voor leren
werkt op een vergelijkbare manier. Het biedt authentieke meeslepende ervaringen
(de subjectieve indruk dat iemand deelneemt aan een realistische ervaring) die een
aspect van de echte wereld simuleren waar de gebruiker anders geen toegang toe

zou hebben (zoals gevaarlijke omgevingen of ergens geografisch of historisch
ontoegankelijk).
- Onderzoek heeft aangetoond dat als de mogelijkheid wordt geboden richting
studenten om aspecten van een gesimuleerde wereld te ontdekken, interacteren
met, en te manipuleren je hen in staat stelt om dit geleerde over te brengen naar de
echte wereld.
- Virtual reality wordt intelligent als het wordt aangevuld met artifical intelligence.
- Veel studies hebben aangetoond dat onderdompeling in intelligente virtuele realiteit
de onderwijsresultaten kan verbeteren, waardoor studenten hun eigen individuele
kennis van de te onderzoeken wereld kunnen opbouwen. Trapped intelligence = laag
presterende studenten zelfvertrouwen laten opbouwen door zichzelf als een
succesvol virtuele onderzoeker te laten zien.
Dus: deze drie soorten applicaties worden gebruikt om leeromgevingen te creëren die niet
alleen persoonlijker zijn, maar ook meer inclusief en boeiend zijn.
Teachers en AIEd
-

Docenten moeten de centrale agents in de volgende fase van AIEd worden. Docenten
die deelnemen in het proces zullen verhoogde technologische geletterdheid,
ontwerp skills en een groter begrip krijgen over wat AIEd systemen kunnen brengen.
- AI tools zullen een katalysator worden voor de transformatie van de rol van de
docent. Vrijheid van routine zorgt ervoor dat docenten meer energie in creatieve en
menselijke acts kunnen stoppen, dus de empathie en vindingrijkheid die nodig is om
leren tot een volgend level te brengen.
- Docenten hebben nieuwe skills nodig, zoals
- Begrip van AIEd systemen
- Onderzoek skills om data te begrijpen uit die systemen
- Nieuwe teamworking en management skills
The next phase of AIEd
Het tempo van innovatie en ontwikkeling is in het algemeen het snelst ooit en de huidige
populariteit van AI zou betekenen dat innovatie in AIEd een aandachtspunt is voor een
toenemend aantal bedrijven.
In dit deel kijken naar de randen van theorie en praktijk om een aantal van de vorderingen te
overwegen die we verwachten te zien door de voortdurende groei van AIEd, evenals enkele
van de nieuwe technologieën die we verwachten te worden ontwikkeld.

1. AIEd helpt lerende om 21 century skills te verkrijgen

Bovenstaande skills belangrijk en horen bij lifelong learning. Twee challenges als we dit
willen realiseren.
1. Moeten betrouwbare en valide indicatoren ontwikkelen die ons toegang geven om
de vooruitgang van de lerende op alle skills en mogelijkheden geeft die nodig zijn in
de huidige tijd.
2. Beter begrip van de meest effectieve leer benaderingen en leercontexten die
toestaan dat deze skills worden ontwikkeld.
AIEd kan met beide helpen, omdat
-

AIEd beschikt over de tools en technieken om de fijnmazige analyse uit te voeren die
ons in staat stelt om de ontwikkeling van vaardigheden en capaciteiten van elke
leerling bij te houden terwijl deze interacteren en in de loop van de tijd leren. Deze
tracking van individuele leerlingen kan vervolgens worden verzameld en
geïnterpreteerd zoals vereist om kennis over de voortgang op school-, districts- en
landniveau te bieden.
- Het toenemende gebruik van AIEd-systemen het verzamelen van massagegevens
mogelijk maakt over welke onderwijs- en leerpraktijken het beste werken. Deze
gegevens zullen ons in staat stellen om de voortgang van de leerling te volgen in de
verschillende onderwijsbenaderingen. Hierdoor kunnen we een dynamische
catalogus ontwikkelen van de beste onderwijspraktijken die geschikt zijn voor de
ontwikkeling van verschillende vaardigheden en capaciteiten.
Modellen zullen ons helpen om de beste leer benaderingen in verschillende contexten te
vinden, zodat studenten 21st century skills en andere typen kennis kunnen verkrijgen.
2. AIEd zal de renaissane in Assessment supporten
AIEd zal just-in-time assessment voorzien om shape learning te veroorzaken.
→ Binnenkort zal de verfijning van leeranalyses worden aangevuld met AI-technieken om
just-in-time informatie te verschaffen over de successen, uitdagingen en behoeften van
leerling die vervolgens kunnen worden gebruikt om de leerervaring zelf vorm te geven. Deze
informatie kan vervolgens worden gebruikt om tijdige interventies te bieden om studenten
te helpen, bijvoorbeeld in de vorm van door technologie ondersteunde ondersteuning, of
individuele aandacht van een leraar te geven of een combinatie van beide.

AIEd zal nieuwe inzichten in hoe leren vordert geven.
→ Data helpt ons te begrijpen hoe cognitieve processen zoals herinneren en vergeten
werken en het fundamentele impact dat deze heeft op leeruitkomsten.
AIEd helpt ons om verder te gaan dan ‘stop-and-test’
→ Als er sprake is van voortdurende AIEd analyses van leeractiviteiten, dan zal er geen
behoefte zijn aan een stop-and-test benadering. AIEd-driven assessments zullen in
betekenisvolle leeractiviteiten worden ingebouwd.
AIEd zal nieuwe inzichten van leer wetenschap uitdrukken
→ AI en AIed zijn altijd al interdisciplinaire velden geweest. In de toekomst zal het nieuwe
inzichten geven in disciplines zoals psychologie en educational neuroscience om
leerprocessen beter te begrijpen. Zo kunnen betere en nauwkeurigere modellen worden
gebouwd die het leerproces, motivatie en volharding beter voorspellen.
AIEd geeft ons lifelong leerpartners (learning companions)
→ De volgende generatie leerpartners zal een enorm potentieel bieden voor toekomstig
lesgeven en leren. Deze partner voor levenslang leren kunnen in de cloud zijn gebaseerd, zijn
toegankelijk via een groot aantal apparaten en kunnen offline worden gebruikt als dat nodig
is. De leerpartner kan gespecialiseerde AIEd-systemen of mensen met expertise in het
specifieke vakgebied inschakelen die de leerling nodig heeft. Bovendien zou de partner zich
kunnen richten op het helpen van lerenden om beter te worden in het leren door een
groeimindset of een indrukwekkende reeks 21st century skills te ontwikkelen.
De ethiek van AI en AIEd
-

Wat gebeurt er als AI fout gaat? Wie is er verantwoordelijk? Veel data moet worden
gedeeld, maar schendt dat de privacy? Wie is er de baas van de data? Hoe gaan AIEd
systemen gedragsverandering bij hun gebruikers uitvoeren?
- Vragen moeten geïdentificeerd en benoemd worden.
AIEd en de fysieke wereld = AIEd zal in toenemende mate gebruik maken van onze fysieke
omgeving en onze fysieke wezens - en dus deze integraal maken in het leerproces.
-

-

Het zal ons fysieke landschap vergroten
- Augmented reality systems (AR) gaan een stap verder dan intelligente virtual
reality-systemen door leerlingen en docenten in staat te stellen anders te
ervaren en te communiceren met de fysieke wereld om hen heen. ARtechnologie kan informatie over de omgeving van een persoon weergeven,
waardoor formele leerinhoud de fysieke realiteit van de leerling kan
overlappen
Het zal afgestemd zijn op hoe we ons voelen en hoe we bewegen
- Recent onderzoek ondersteunt het idee dat leren aanzienlijk wordt beïnvloed
door hoe we ons voelen (ons affect) en hoe we ons bewegen. Deze inzichten
suggereren dat leertechnologieën kunnen worden verbeterd door rekening te
houden met deze extra inputs. Reeds bestaande modellen zijn niet langer
uitsluitend beperkt tot het representeren en registreren van de academische
vooruitgang van leerlingen, en sensoren die in kleding of vastgebonden aan
lichaamsdelen (bijvoorbeeld de Fitbit) kunnen worden gedragen, zijn al
ontwikkeld. Toekomstige AIEd systemen zullen ook data van de emotionele
en fysieke staat van de lerende bevatten.

Taking it to the next level: How AIEd can help us respond to the biggest unsolved issues in
education
De twee grote problemen zijn ‘Tacking achievement gaps’ en ‘Teacher developmet,
retention and shorages’
Tackling achievement gaps
-

Op dit moment falen in het tegemoetkomen van de behoefte van alle lerende. De
kloof tussen degenen die het meeste bereiken en degenen die het minst presteren, is
een uitdaging waarmee leraren, schoolleiders, bestuurders en
overheidsfunctionarissen elke dag worden geconfronteerd, in elk land. Wereldwijd
presteren studenten met een armere achtergrond slechter dan studenten met een
rijkere achtergrond. De resultaten van deze prestatiekloof zijn van invloed op de
economie van een land en op het sociale welzijn van zijn bevolking. Essentie dat alle
kinderen tenmisnte de basisskills leren.
- AIEd zou ook de nodige ondersteuning kunnen bieden voordat een leerling met
formeel onderwijs begint, misschien zelfs voordat ze worden geboren. Er zijn sterke
aanwijzingen dat de eerste vijf jaar van het leven van een kind een grote invloed
hebben op het opleidingsniveau van dat kind. AIEd-assistenten moeten beschikbaar
zijn voor alle ouders, met extra ondersteuning voor de ouders die dit het meest nodig
hebben. Dit zal ertoe bijdragen dat alle ouders goed worden geïnformeerd,
ondersteund en betrokken bij de opvoeding van hun kind
Teacher development, retention and shortages
-

De deskundigheid van de docent is essentieel voor het bereiken van de
leerresultaten, maar de voortdurende ontwikkeling van hoogwaardige leraren heeft
aanzienlijke kosten, zowel in termen van tijd als geld. Op dezelfde manier dat AIEdsystemen een-op-een- of groepsbegeleiding kunnen bieden aan studenten, kunnen
ze dat ook doen voor leraren. Deze training kan worden ontworpen om aan de
specifieke behoeften van de docent te voldoen, kan worden voltooid waar en
wanneer ze maar willen, en kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot een
gemeenschap van gelijkgestemde professionals die advies en begeleiding geven.
- AIEd kan docenten helpen om de beste lesgeef bronnen te vinden en te delen.
Intelligente ondersteuning voor leerkrachten kan ook helpen om het probleem van
de retentie van leerkrachten aan te pakken, waarbij we zien dat veel bekwame
professionals het beroep verlaten vanwege 'burn-out'. Buiten het klaslokaal kon de
assistent de hoeveelheid lerarentijd die nodig was voor het beoordelen aanzienlijk
verminderen. In het klaslokaal kon de leerkracht de assistent de opdracht geven om
een-op-een begeleiding te geven aan een groep kinderen die iets niet begrijpen.
- Hoewel de meest effectieve implementaties van AIEd dit naast de expertise en
empathie die kenmerkend menselijk is, zullen inzetten, zal dit in sommige gevallen
eenvoudigweg niet mogelijk zijn, althans niet op de korte termijn.
Bringing it all together: The continuing race between education and technology

We zullen dit alles moeten doen zonder een aanzienlijke verhoging van de huidige
investeringen die we in het leren doen. Met de gestage toepassing van de wet van Moore,
naast verstandige investeringen, is er alle reden om aan te nemen dat de kosten van AIEdapplicaties overuren zullen verminderen, waardoor dit potentieel kan worden gerealiseerd
tegen een prijs die betaalbaar is binnen de huidige bestedingsparameters
Moore’s law = computerterm, opgericht door Gordon Moore rond 1970, waarin staat dat
processorsnelheden, of de algehele verwerkingskracht voor computers, elk twee jaar
verdubbelen
De visie die we hebben geschetst, dat AIEd een cruciale rol zal spelen in de volgende fase van
hervorming van het onderwijsstelsel, zal niet toevallig gebeuren. Dit brengt ons bij het
laatste deel van dit artikel: de praktische dingen die nu gedaan moeten worden om de
intelligentie van AIEd te laten ontketenen.
Recommandations to help us Unleash Intelligence

In Alive in the Swamp beschrijven Michael Fullan en Katelyn Donnelly drie krachtige krachten
die moeten worden gecombineerd als we de belofte van technologie willen waarmaken om
het leren dramatisch vooruit te helpen.
1. Pedagogie - of de wetenschap van hoe we lesgeven en leren;
a. Recommandation = bv. start met leren en laat je niet afleiden door
technologie. Focus op bestaande AIEd fundering in de gebieden die stepchanges in leren leveren die een echt verschil maken
2. Technologie - waarover we al veel hebben gezegd;
a. Recommandation = bv. bouw een infrastructuur die iteratieve innovatie en
minder heruitvinding in staat stelt. Creëer een slimme vraag voor AIEd
technologieën.
3. Systeemverandering - of ons begrip van hoe we verandering kunnen leveren, zodat
het een positieve impact heeft op elke leerling
Het toekomstige vermogen van AIEd om echte uitdagingen in het onderwijs aan te pakken,
hangt af van hoe we aandacht schenken aan elk van deze drie dimensies - dat wil zeggen:
-

(i) we hebben intelligente technologieën nodig die belichamen wat we weten over
geweldig onderwijzen en leren in
- (ii) aanlokkelijk producten van consumentenkwaliteit, die
- (iii) vervolgens effectief worden gebruikt in real-life omgevingen die het beste van
mens en machine combineren.
Systeemverandering
AIEd zal moeten functioneren in gemengde leerruimtes waar digitale technologieën en
traditionele klasactiviteiten elkaar aanvullen. Dit realiseren betekent het aanpakken van de
'rommeligheid' van echte klaslokalen, universiteiten of werkomgeving, en docenten en
leerlingen betrekken bij het co-design van AIEd, zodat ons diagram er in de plaats als volgt
uitziet:

-

Aanbevelingen: betrek docenten, studenten en ouders om te zorgen dat AIEd
systemen met hun behoeften overeenkomen.

8.1 Artikel Verbert, Govaerts, Duval, Santos, Van Assche, Parra, Klerkx.
Titel: Learning dashboards: an overview and future research opportunities
Dit paper gaat over het presenteren van werk over learning analytics dat leerlingen en
docenten ondersteunen via applicaties. In this paper, we analyze a wide range of learning
dashboard applications that have been deployed and evaluated in recent years.

Er is een groeiende interesse naar een meer open leeromgeving. Het veld van learning
analytics focust zich op het bijhouden van leeractiviteiten en de context waar deze in
gebeuren. Similar to our work, these dashboards capture data about learner activities and
visualize these data to support awareness, reﬂection, sense-making, and impact, for instance
by having an inﬂuence on behavior change, see picture hiernaast. We hebben een aantal
tools ontwikkeld voor het bijhouden van deze leeractiviteiten.
Dit onderzoek focust zich op de volgende vragen: Wat zijn relevante acties voor gebruikers?
Hoe kan data van relevante acties worden opgenomen? Hoe worden bewustwording en
zelfreflectie ingeschakeld voor verschillende soorten gebruikers op apparaten? Hoe kunnen
learning analytics applicaties geëvalueerd worden? Hoe kan de impact van deze applicaties
op het gedrag van de gebruiker gemeten worden?

Learning dashboards kunnen verdeeld worden in drie groepen
1. Dashboards die face-to-face learning ondersteunen
Doel: de leraar ondersteunen in het ontvangen van live feedback van studenten tijdens
colleges zodat ze hun les kunnen aanpassen.

2. Dashboards die face-to-face groepswerk ondersteunen

Doel: Ondersteunen leraren om groepswerk te beheren.

3. Dashboards die bewustwording, reflectie, zingeving en gedrag veranderen in online of
blended learning.
Doel: Het voorstellen en weergeven van cijfers van leerlingen, hun proces en eerdere
prestaties

Wat zijn relevante acties voor gebruikers?
Veel dashboards geven artifacts (=post op blogs, forums, twitter, antwoorden op vragen,
enz.) weer. Daarna wordt sociale interactie het meest weergegeven. Vervolgens het
resource use (het gebruik van hulpbronnen), time spent wordt ook veel weergeven.
Tenslotte worden test en assessment resultaten gevisualiseerd.
Hoe kan data van relevante acties worden genomen?
Door gebruik van fysieke sensoren (camera’s, microfoons), virtuele sensoren (applicatie
logboeken) en door handmatige reporten door leerlingen en leraren.
Hoe worden bewustwording en zelfreflectie ingeschakeld voor verschillende soorten
gebruikers op apparaten?
Computers en laptop zijn de meest gebruikte apparaten om data bij te houden en te
weergeven. Vervolgens komen tablets, daarna mobiele apparaten. Tabletops worden ook
steeds populairder.

Evaluation of learning analytics dashboards is often complex. Although many researchers
have conducted usefulness and usability evaluations by asking teachers or students to
perform a set of tasks, little is known about the usefulness of learning analytics dashboards
to solve real issues and needs of students or teachers. Asking students about their actual
issues can help to better understand their needs and is key to better target dashboards
toward improvements in effectiveness of learning. Furthermore, as perceptions are not
always accurate, actual use analysis and other evaluation techniques need to be researched
to complement analysis of student perceptions. Such a combined approach is needed to
elaborate more solid evaluation methodologies that can be used to assess the impact of
learning analytics dashboards.

8.2 Artikel Slade & Prinsloo
Abstract
Het gebied van learning analytics heeft het potentieel om instellingen voor hoger onderwijs
in staat te stellen meer inzicht te krijgen in de leerbehoeften van hun studenten en om dat
begrip te gebruiken om het leren en de voortgang van studenten positief te beïnvloeden.
Analyse van gegevens met betrekking tot studenten en hun betrokkenheid bij hun leren is de
basis van dit proces.
Het lijkt intuïtief voor de hand liggend dat een beter begrip van een studentencohort en de
leerontwerpen en -interventies waarop ze het best reageren, ten goede zou komen aan
studenten en, op hun beurt, de retentie en het slagingspercentage van de instelling. Toch
wordt het verzamelen van gegevens en het gebruik ervan geconfronteerd met een aantal
ethische uitdagingen, waaronder
- Locatie en interpretatie van gegevens
- Geïnformeerde toestemming
- Privacy
- Deidentificatie van gegevens
- Classificatie en beheer van gegevens
Benaderde benaderingen om de kansen en ethische uitdagingen van learning analytics te
begrijpen, zijn noodzakelijkerwijs afhankelijk van vele ideologische aannames en
epistemologieën.
Doel artikel = artikel stelt een sociocritisch perspectief voor op het gebruik van learning
analytics. Een dergelijke benadering benadrukt de rol van macht, de impact van surveillance,
de behoefte aan transparantie en een erkenning dat studentidentiteit een kortstondig,
tijdelijke en contextgebonden constructie is. Elk hiervan beïnvloedt de reikwijdte en definitie
van ethisch gebruik van learning analytics.
We stellen zes principes voor als raamwerk voor overwegingen om instellingen voor hoger
onderwijs te helpen ethische kwesties in leeranalyse en uitdagingen op contextafhankelijke
en passende manieren aan te pakken.
Introduction
Learning analytics is één van de sleutels trends in het hoger onderwijs. In dit veld zijn er
discussies over ethisch gebruik en praktijken.
Benaderingen om de kansen en ethische uitdagingen van learning analytics te begrijpen, zijn
noodzakelijkerwijs afhankelijk van een reeks ideologische aannames en epistemologieën.
Voor dit artikel plaatsen we leeranalyses binnen een begrip van machtsverhoudingen tussen
leerlingen, instellingen voor hoger onderwijs en andere belanghebbenden (bijvoorbeeld
regelgevende en financieringskaders).
Dit artikel verwijst naar bestaand onderzoek op het gebied van learning analytics, en voegt
een geïntegreerd overzicht toe van verschillende ethische kwesties vanuit een sociocritisch
perspectief.

Sociocritisch perspectief = houdt in dat we ons kritisch bewust zijn van de manier waarop
onze culturele, politieke, sociale, fysieke en economische contexten en machtsverhoudingen
onze reacties op de ethische dilemma's en problemen in learning analytics vormgeven
Ethische kwesties voor leeranalyses vallen in de volgende brede, vaak overlappende
categorieën:
1. De locatie en interpretatie van gegevens
2. Geïnformeerde toestemming, privacy en deidentificatie van gegevens
3. Beheer, classificatie en opslag van gegevens
Perspectives on Ethical Issues in Learning Analytics
De volgende literatuurstudie is zodanig gestructureerd dat systematisch een reeks
verschillende ethische kwesties voor leeranalyses in het hoger onderwijs aan het licht komt.
Learning analytics = studenten en hun leergedrag, verzamelen van gegevens uit
cursusbeheer en studentinformatiesystemen om het succes van studenten te verbeteren
(Oblinger, 2012 definitie)
Learning analytics = het verzamelen, analyseren, gebruiken en op gepaste wijze verspreiden
van door studenten gegenereerde, bruikbare gegevens met het doel geschikte cognitieve,
administratieve en effectieve ondersteuning te creëren voor studenten (paper defintie)
Overview of the purpose and collection of Educational Data
Ethische uitdagingen en problemen bij het gebruik van educatieve gegevens kunnen nuttig
worden bekeken in de context van de geschiedenis van internetonderzoeksethiek en tegen
de achtergrond van de ontwikkeling van onderzoeksethiek na gevallen zoals het Tuskegeeexperiment. Gedurende de hele periode is er een poging gebleken om een balans te vinden
tussen "individuele schade en meer wetenschappelijke kennis’’.

Er zijn een groeiend aantal ethische kwesties met betrekking tot het verzamelen en
analyseren van educatieve gegevens, zaken die meer begrip en transparantie omvatten met
betrekking tot de "doelen waarvoor gegevens worden verzameld en hoe gevoelige gegevens
zullen worden behandeld’’.
Subotzky en Prinsloo (2011) suggereren dat er behoefte is aan een wederzijdse uitwisseling
van gepaste en bruikbare kennis tussen studenten en de leverende instelling.
The educational purpose of learning analytics
Traditioneel gezien is het hoger onderwijs vaak inefficiënt geweest in het datagebruik, vaak
opereert het het met vertraging in het analyseren van duidelijk zichtbare gegevens en
feedback. Ondanks de waarschijnlijke voordelen van het gebruik van learning analytics voor
het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van "gegevens over leerlingen en hun
context, voor het begrijpen en optimaliseren van leren en de omgevingen waarin het
voorkomt", blijven er een aantal ethische uitdagingen en kwesties die van invloed zijn op de
optimalisering ervan in het hoger onderwijs.

Een learning analytics-benadering kan onderwijs zowel persoonlijk als relevant maken en
studenten in staat stellen hun eigen identiteit binnen het grotere systeem te behouden.
Optimaal gebruik van door studenten gegenereerde gegevens kan ertoe leiden dat
instellingen een beter begrip van de leefwereld en keuzes van studenten hebben, waardoor
instellingen en studenten betere en goed geïnformeerde keuzes kunnen maken en sneller
kunnen reageren op bruikbare en vastgestelde behoeften.
Analyses van verschillende leden geven aan dat de financiële kosten van implementatie en
niet van privacy of misbruik van gegevens de grootste zorg met betrekking tot het groeiend
gebruik van leren is. Het besluit om al dan niet te handelen en de kosten en ethische
overwegingen van beide moeten in de specifieke context van de toepassing worden
beschouwd.
→ Het hoofddoel is in feite: het aantal studenten dat afstudeert te maximaliseren, de
voltooiingspercentages te verbeteren van studenten die op de een of andere manier als
kansarm worden beschouwd, of misschien gewoon winst te maximaliseren
Het is cruciaal om te onthouden dat learning analytics een enorm potentieel heeft om
primair het leren te dienen. Wanneer instellingen de analyse en het gebruik van gegevens
vooral voor rapportagedoeleinden benadrukken, bestaat het gevaar dat studenten passieve
producenten van gegevens worden, wat resulteert in leeranalyses die worden gebruikt als
'opdringerig adviseren'. Als het de bedoeling is om gegevens die van studenten zijn
verzameld voor andere doeleinden te gebruiken, is er een verantwoordelijkheid van de
instelling om dat bekend te maken.
Power and surveillance in learning analytics
Hoewel online surveillance en de commercialisatie mogelijkheden van online data zelf steeds
meer onder de loep worden genomen, kan het gemak waarmee we nu gegevens over sociale
netwerksites delen een toenemende insouciance of een minder bewaakte benadering van
privacy suggereren.
Het toenemende toezicht in onderwijs- en leeromgevingen heeft ook invloed op het werk en
de identiteit van docenten, docenten en beheerders, verstoort de bestaande
machtsverhoudingen en stelt nieuwe rollen en verantwoordelijkheden in.
In de volgende paragrafen worden een aantal ethische kwesties besproken die gegroepeerd
zijn in drie brede, elkaar overlappende categorieën:
1. De locatie en interpretatie van gegevens
a. Recors worden verspreid over verschillende plaatsen en verschillende
eigenaren en levels van toegang. Dit geeft aan dat het moeilijk is om één set
richtlijnen te maken richting ethisch gebruik.
b. Er zijn vragen over de aard en interpretatie van digitale gegevens als volledig
representatief voor een bepaalde student (cohort). Er kunnen correlaties
tussen verschillende variabelen worden verondersteld wanneer het gaat om
ontbrekende en onvolledige gegevens over het gebruik van het
leermanagementsysteem van de instelling.

c. Er zijn ook implicaties van ineffectieve en verkeerd gerichte interventies die
het gevolg zijn van foutieve leerdiagnoses die kunnen resulteren in
"inefficiëntie, wrok en demotivatie". Daarnaast kan gesystematiseerde
modellering van gedragingen, die noodzakelijkerwijs veronderstellingen
impliceren, bepalen en beperken hoe instellingen zich gedragen naar en
reageren op hun studenten, zowel als individuen als als leden van een aantal
verschillende cohorten
d. Gezien het brede scala aan informatie dat in dergelijke modellen kan zijn
opgenomen, bestaat er een erkend gevaar van potentiële
vooringenomenheid en te grote vereenvoudiging
2. Geïnformeerde toestemming, privacy en deidentificatie van gegevens
a. Het is niet duidelijk dat studenten evenzeer op de hoogte zijn van de mate
waarin datamonitoring zich voordoet in een onderwijsomgeving. Bespreek
kwesties rond de aanvaardbaarheid van studenten bewaking en bespreek wie
de echte begunstigden zijn.
b. Gezien de algemene bezorgdheid over surveillance en de impact ervan op de
privacy van studenten en faculteiten, wijst Petersen (2012) op het belang van
deidentificatie van gegevens voordat de gegevens beschikbaar worden
gesteld voor institutioneel gebruik, inclusief de optie om "unieke
identificatiegegevens voor personen in de dataset, zonder de identiteit van de
personen te identificeren
3. Beheer, classificatie en opslag van gegevens
a. Petersen (2012) stelt een holistische benadering voor van transparant
gegevensbeheer, inclusief de behoefte aan een "uitgebreide gegevens
besturingsstructuur om alle soorten gegevens te verwerken die in
verschillende situaties worden gebruikt", waarbij wordt ingegaan op de
noodzaak om een gegevens classificatiesysteem te creëren dat sorteert
gegevens in categorieën die het vereiste beschermingsniveau identificeren".
We zijn het eens dat de classificatie van gegevens een essentieel element is
om ervoor te zorgen dat passende toegang tot verschillende soorten
gegevens wordt geregeld.
b. Hoewel patroonherkenning een enorm potentieel heeft voor het leveren van
op maat gemaakte en just-in-time ondersteuning aan studenten, bestaat er
een gevaar, zoals dat patroonherkenning kan leiden tot het gevangen houden
van personen. Pariser suggereert dat het gebruik van gepersonaliseerde filters
duidt op "autopropaganda, ons indoctrineert met onze eigen ideeën, ons
verlangen naar bekende dingen versterkt", en dat "wetende welke soorten
oproepen specifieke mensen reageren, je de macht geeft om ze te
manipuleren op een individuele basis’’.
Student Identity as Transient Construct
Hoewel de classificatie van gegevens de basis vormt voor het bepalen van de toegang tot
verschillende categorieën gegevens en het bepalen van geschikte institutionele reacties op
verschillende soorten categorieën door een reeks institutionele belanghebbenden
(waaronder studenten zelf), is het van cruciaal belang dat de analyse van gegevens bij het

leren analyse rekening houdt met de tijdelijkheid van geoogste gegevens en het feit dat
geoogste gegevens ons alleen een beeld van een persoon op een bepaalde tijd en plaats
bieden. Instellingen moeten ook de pluraliteit van studentenidentiteit herkennen.
Toward an Ethical Framework
Hoe pakken we zowel het potentieel aan van leeranalyses om het leren te dienen als de
bijbehorende ethische uitdagingen?
→ Eén benadering kan de formulering van institutionele gedragscodes zijn.
De levensvatbaarheid van het op grote schaal implementeren van dergelijke gedragscodes
en de manier waarop deze het gebruik van alle gegevens in een online omgeving kunnen
aanpakken waarin de gegevens en de toepassingen ervan potentieel kunnen toenemen en
evolueren, moet daarom een prioriteit zijn in het debat over leren en de analyse en de
ethische implicaties ervan.
Niet alleen moeten individuen worden beschouwd als autonome agenten, maar kwetsbare
personen met verminderde of beperkte autonomie (inclusief studenten) moeten worden
beschermd tegen schade en risico's.
Learning Analytics zien als een morele praktijk met zijn primaire bijdrage aan het vergroten
van de effectiviteit van leren, vereist een andere (maar niet tegenstrijdige) set van principes.
Principles for an Ethical Framework for Learning Analytics
Onze benadering = houdt in dat het gebruik van learning analytics door een instelling
gebaseerd zal zijn op haar begrip van de reikwijdte, rol en grenzen van learning analytics en
een reeks morele overtuigingen gebaseerd op de respectieve wettelijke en juridische,
culturele, geopolitieke en socio-economische contexten. Het zal ook gebaseerd worden op
een reeks epistemologische assumpties.
Algemene principes zijn te ontwerpen, want dan kunnen instituten deze aanpassen en zo
hun eigen richtlijnen ontwerpen.
We stellen hier een aantal principes voor als een leidend kader om leeranalyse als morele
praktijk te beschouwen:
1. Learning analytics as moral practice
a. Learning analytics moet niet alleen focussen op wat effectief is, maar ook
gericht zijn op relevante aanknopingspunten om te bepalen wat passend en
moreel noodzakelijk is. Onderwijs is in de eerste plaats een morele praktijk,
niet een causale. Daarom moet learning analytics primair functioneren als een
morele praktijk die leidt tot meer begrip dan tot meten
2. Students as agents
a. Niet alleen moeten studenten geïnformeerde toestemming geven voor het
verzamelen, gebruiken en opslaan van gegevens, maar ze moeten ook
vrijwillig samenwerken bij het verstrekken van gegevens en toegang tot
gegevens voor leeranalyse mogelijk maken voor hun leren en ontwikkeling, en
niet alleen voor de efficiëntie van institutionele profilering en interventies.

3. Student Identity and performance are temporal dynamic constructs
a. De ethische implicaties hiervan zijn dat learning analytics een
momentopname biedt van een leerling op een bepaald tijdstip en in een
specifieke context. Dit maakt niet alleen de noodzaak van longitudinale data
noodzakelijk, maar heeft ook implicaties voor de opslag en permanentheid
van data.
4. Studentes succes is a complex and multidimensional phenomenon
a. Het is belangrijk om te zien dat studentensucces het resultaat is van "meestal
niet-lineaire, multidimensionale, onderling afhankelijke interacties in
verschillende fasen in de relatie tussen student, instelling en bredere
maatschappelijke factoren"
5. Transparency
a. Belangrijk voor het leren van analytics als morele praktijk is dat instellingen
voor hoger onderwijs transparant moeten zijn over de doeleinden waarvoor
gegevens worden gebruikt en onder welke voorwaarden, wie toegang heeft
tot gegevens en de maatregelen waardoor de identiteit van individuen wordt
beschermd
6. Higher education cannot afford to not use data
a. Het maakt duidelijk dat instellingen voor hoger onderwijs het zich niet kunnen
veroorloven om geen gebruik te maken van learning analytics. Of het nu hun
doel is om winst te maken of om de resultaten voor studenten te verbeteren,
instellingen moeten de beschikbare gegevens gebruiken om de resultaten
beter te begrijpen en vervolgens aan te pakken en zelfs te verbeteren.
Considerations for Learning Analytics as Moral Practice
Er worden een aantal overwegingen gesteld in plaats van een praktijkcode om ruimte te
bieden voor flexibiliteit en de reeks contexten waarin ze mogelijk moeten worden toegepast.
De volgende overwegingen zijn gestructureerd om problemen aan te pakken met betrekking
tot voordelen, instemming, kwetsbaarheid en schade, gegevens en beheer en toewijzing van
middelen.
Who benefits and under what conditions?
Het antwoord op deze vraag vormt de basis voor het beschouwen van de ethische dimensies
van learning analytics.
→ Uit de literatuurstudie blijkt dat zowel studenten als de instelling hiervan moeten
profiteren en dat het grootste voordeel wordt verkregen wanneer studenten en instellingen
samenwerken als belanghebbenden in learning analytics.
→ Anderzijds is het duidelijk dat om hoger geschoolde en passende leer- en studenten
ondersteuning te bieden, hogeronderwijsinstellingen de selectie van geoogste en
geanalyseerde gegevens moeten optimaliseren.
Condtitions for Consent, Deidentification, and Opting Out
Aangezien de reikwijdte en de aard van de beschikbare gegevens drastisch zijn veranderd,
moeten we terugkomen op het begrip geïnformeerde toestemming op het gebied van
learning analytics. Gezien de voortdurende vooruitgang in technologie en ons begrip van de

effectieve toepassingen van learning analytics, moet deze toestemming mogelijk op
regelmatige basis worden vernieuwd.
→ In de praktijk kan dit zich vertalen in het verschaffen van een brede definitie van het
bereik van mogelijke toepassingen waarnaar de gegevens van een student kunnen worden
geplaatst, waarvan sommige mogelijk minder relevant zijn voor het individu.
Studenten kunnen er echter voor kiezen om af te zien van institutionele initiatieven om het
leren te personaliseren - op voorwaarde dat studenten op de hoogte zijn en zich bewust zijn
van de gevolgen van hun beslissing.
Instellingen moeten ook garanties bieden dat studentengegevens na een bepaald aantal
jaren permanent worden geanonimiseerd, afhankelijk van de nationale wetgeving en
regelgevings kaders.
Vulnerability and Harm
Definitie vulnerability en harm = denken aan aspecten zoals impliciete of expliciete
discriminatie (waarbij een student steun ontvangt of niet ontvangt op basis van wat extern
als een willekeurig persoonlijk kenmerk kan worden beschouwd), etikettering (waarbij
studenten gebrandmerkt kunnen worden volgens een combinatie van kenmerken en
potentieel voor de duur van hun studie - op de een of andere manier verschillend van
anderen), en de validiteit van het behandelen van groeperingen van studenten op een
bepaalde manier gebaseerd op veronderstellingen over hun gedeelde kenmerken.
We suggereren dat het potentieel voor vertekening en stereotypering in voorspellende
analyses moet worden verhoogd in institutionele pogingen om de risicoprofielen van
studenten te categoriseren. Instellingen moeten deze studenten extra kansen bieden om de
aanvankelijk voorspellende analyses verkeerd of onvolledig te bewijzen of om zichzelf te
herstellen ondanks enige aanvankelijke institutionele twijfel over hun potentieel.
Verhaal voor studenten - Als een systeem van transparantie en geïnformeerde toestemming
wordt goedgekeurd, zou kunnen worden aangevoerd dat het potentieel voor
beschuldigingen van misbruik en schade tot een minimum wordt beperkt.
Verhaal voor instellingen - Omgekeerd, als systemen en benaderingen transparant zijn, is er
meer kans dat studenten misbruik maken van het systeem.
Data collection, analyses, access, storage
Data collectie - Bij het verzamelen van gegevens uit ongelijksoortige bronnen, moeten
instellingen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om ervoor te zorgen dat er geen
"fouten worden versterkt" als gevolg van de "verschillende normen, eigenaars en
toegangsniveaus" op verschillende sites. Aangezien de digitale netwerken van leerlingen
steeds vaker bronnen buiten het LMS bevatten, kunnen instellingen gegevens van buiten het
LMS gebruiken (bijv. Twitter- en Facebook-accounts, of het nu om een studie gaat of om
persoonlijke gegevens) om uitgebreidere foto's van leertrajecten van studenten te krijgen.
Analyse van data - Instellingen moeten zich ertoe verbinden zorgvuldig te werk te gaan om
vooroordelen en stereotypen te voorkomen, waarbij zij altijd de onvolledige en dynamische

aard van individuele identiteit en ervaringen erkennen. Er moet voor worden gezorgd dat de
contexten van de geanalyseerde gegevens zorgvuldig worden overwogen voordat voorlopige
voorspellingen en analyses worden gemaakt. Gegevens die in een bepaalde context zijn
verzameld, zijn mogelijk niet direct overdraagbaar aan een andere.
Toegang van data - Artikel stelt voor dat studenten het recht hebben om verzekerd te zijn
dat hun gegevens beschermd zullen zijn tegen ongeautoriseerde toegang en dat hun
geïnformeerde toestemming (zoals hierboven besproken) is gegarandeerd wanneer hun
gegevens worden gebruikt. In de praktijk heeft een verscheidenheid aan belanghebbenden
toegang tot gegevens van studenten, vanwege de aard van regelgeving, financiering en
accreditatiekaders. Er wordt voorgesteld dat studenten gemakkelijk toegang hebben tot hun
persoonlijke opgeslagen gegevens, evenals een overzicht van die belanghebbenden die
toegang hebben gekregen tot specifieke gegevensverzamelingen.
Bewaring en opslag van data - Instellingen moeten garanties en richtlijnen bieden met
betrekking tot het bewaren en opslaan van gegevens in overeenstemming met nationale en
internationale regelgevende en wetgevende kaders. Studenten moeten worden
geïnformeerd dat hun gegevens worden gecodeerd. Veel landen hebben wettelijke kaders
ingevoerd om ervoor te zorgen dat individuen kunnen verzoeken om correctie of
permanente verwijdering van persoonlijke informatie die over hen wordt bewaard en die
onjuist, misleidend of verouderd kan zijn.
Governance and Resource Allocation
De belangrijkste stap die elke campus kan nemen, is het creëren van een uitgebreide datagovernance-structuur om alle soorten data aan te pakken die in verschillende situaties
worden gebruikt.Dit impliceert niet alleen de strategische conceptualisering van learning
analytics, maar ook de juiste structurele en toewijzing van middelen. De toewijzing van
middelen heeft onvermijdelijk betrekking op doel en voordeel.
Conclusions
De voortdurende groei van learning analytics betekent dat we niet alleen de enorme kansen
die worden geboden voor een betere en effectievere besluitvorming in het hoger onderwijs
moeten overwegen, maar ook de ethische uitdagingen moeten onderzoeken bij het
institutionaliseren van learning analytics als een betekent om studentenondersteuning te
stimuleren en vorm te geven. De onderzoeksethiek moet veranderen.
Learning analytics is in de eerste plaats een morele en educatieve praktijk, die beter en meer
succesvol leren dient. Het inherente gevaar en de belofte van toegang tot en analyse van
"Big data" (Bollier, 2010) noodzaken tot een zorgvuldige afweging van de ethische dimensies
en uitdagingen van learning analytics. De voorgestelde principes en overwegingen in dit
artikel bieden een ethisch kader voor hogeronderwijsinstellingen om contextgerichte
oplossingen en strategieën te bieden om de kwaliteit en effectiviteit van onderwijs en leren
te verbeteren.

