Samenvatting Eduction & ICT
VOCUS heeft deze samenvatting te danken aan Evi van Saase & Simone Vermeulen. Geüpdatet in
collegejaar 2020 / 2021.
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!
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Week 1: Introduction and the Kozma/Clark debate
1.1 Kozma, R.B. (1994). Will media influence learning? Reframing the debate.
Educational Technology Research and Development, 42(2), 7-19.
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.
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
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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?
Tegenargumenten 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.
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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
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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 Clark, R. E. (1994). Media will never influence learning. Educational Technology
Research and Development, 42(2), 21-29.
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
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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
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Hoe hebben de mogelijkheden van computer het leren gefaciliteerd dat is gebeurd in het ThinkerTools project?
o

Ten eerste de mogelijkheid dat computers dynamische symbolische elementen moeten
presenteren, werd gebruikt om de representaties van "bewegende objecten" te creëren.
o 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?
o 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.
o Ten tweede bevat de video veel details en informatie, informatie die cruciaal is voor de oplossing
van het probleem.
o 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.
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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.
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Week 2: Learning theories and Actors
2.1 Salinas, M.F. (2008). From Dewey to Gates: A model to integrate psychoeducational
principles in the selection and use of instructional technology. Computers & Education,
50, 652–660.
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 computerbased 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.
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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
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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
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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 Wagner, N., Hassanein, K., & Head, M. (2008). Who is responsible for e-learning success in higher
education? A stakeholders' analysis. Journal of Educational Technology & Society, 11(3), 26-36.
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.
13

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 e- learning
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 elearning 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
Synchronicity

Attribuut
Asynchroon

Betekenis
Levering op ander
moment dan
ontvangst
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Voorbeeld
Hoorcollege via
email

Synchronicity

Synchroon

Location

Same place

Location

Gedistributeerd

Onafhankelijkheid

Individueel

Onafhankelijkheid

Samenwerkend

Mode

Electronically only

Mode

Blended

“op het zelfde
moment “
Zelfde fysieke
omgeving als
instructor en
medestudenten
Andere locatie
Onafhankelijk
leertaak volbrengen

Alle inhoud via
technologie, geen
face-to-facecontact
E-learning is
supplement

Via webcast
Klaslokaal

Thuis achter de
laptop
E-learning module
(inwerkperiode bijv.)
Discussieforum voor
ideeënuitwisseling
Distance learning
course
Hoorcolleges én
computeropdrachte
n

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 elearning 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.
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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 e- learning 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, e- learning
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.
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● Contentproviders
o 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.
o 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.
o 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.
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○ 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 e- learning 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 elearning.
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.
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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 e- learning,
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.”
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Week 3: Blended Learning & Social media
3.1 Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K–12 blended learning. Innosight
Institute. R
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.
Ontwikkel flexibele definities zodat ze bruikbaar blijven, ook als het veld innoveert.
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.
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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.
• 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.
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Traditionele instructie: gestructureerd onderwijsprogramma dat zich richt op face- to-face
docent gerichte instructie, inclusief door docenten geleide discussie en docenten kennis die
aan studenten wordt gegeven. Studenten worden gekoppeld
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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):
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1. Rotation model
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.
a. 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.

b. Lab-Rotation model: er wordt geswitcht tussen meerdere locaties waar les
wordt gegeven. Tenminste één locatie is een learning lab voor online learning.
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▪

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-Rotatiemodel verschilt van het Station-Rotatie-model 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.
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c. 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.

d. 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.

26

▪

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.

2. Flexmodel
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-van- record 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 face- verrijking 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 faceto-face docenten een data dashboard bieden met doelgerichte interventies
gedurende de dag voor de kernvakken.
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3. Self-Blend model
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-vanrecord 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.

4. Enriched-Virtual model
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-and- mortar-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
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3.2 Picciano, A. G. (2014). A critical reflection of the current research in online and
blended learning. European Lifelong learning magazine.
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 face- cursussen worden
opnieuw ontworpen en aangevuld met online en blended learning- modaliteiten. 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 tekst- gebaseerd 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.
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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 keystudies 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 (face- to-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.
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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.

31

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 onlinetoepassingen
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.
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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.
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Week 4: Learning from multimedia
4.1 Höffler, T. & Leutner, D. (2007). Instructional animation versus static pictures: A meta-analysis.
Learning and Instruction, 17.

4.2 Reed, S. K. (2006). Cognitive architectures for multimedia learning. Educational
Psychologist, 41(2), 87-98.
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.

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.
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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.
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- 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.
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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 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.
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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.
Later a fourth component was proposed: the episodic buffer.
PPT informatie week 4 over deze twee modellen:
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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”).”
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Korte samenvatting:
Engelkamp’s Multimodal Theory: Identifies two modality-specific entry systems and two modalityspecific 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.
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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:
- Paivio: informatie kan worden gecodeerd door een verbale of visuele code te gebruiken.
- Baddeley: het werkgeheugen is gelimiteerd. Dit geheugen kan gemanaged worden door een
executive process.
- Sweller: extraneous en intrinsic cognitive load en het doel om manieren te bedenken om de
extraneous cognitive load te verminderen.

Mayer’s voorkeur gaat uit naar het presenteren van woorden in audio, zodat ze niet conflicteren met
de visuele code voor een afbeelding.
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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.
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7. Individual differences principle: Design effects are stronger for low-knowledge learners than
for high-knowledge learners and for high-spatial learners than for low- spatial 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.”
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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.”
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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
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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,
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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.
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“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
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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.

Week 5: Learning by creating multimedia
5.1 Hoogerheide, V., Visee, J., Lachner, A., & van Gog, T. (2019). Generating an instructional
video as homework activity is both effective and enjoyable. Learning and Instruction, 64.
5.2 Hoban, G., & Nielsen, W. (2012). Using “Slowmation” to enable preservice primary
teachers to create multimodal representations of science concepts. Research in Science
Education, 42(6), 1101-1119

Week 6: Game-based learning and adaptivity
6.1 Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of game-based learning.
Educational Psychologist, 50(4), 258-283.
6.2 van Oostendorp, H., Van der Spek, E. D., & Linssen, J. (2014). Adapting the complexity
level of a serious game to the proficiency of players. EAI Endorsed Transactions on Serious
Games, 1(2).

Week 7: Learning management systems & learning analytics
7.1 Greller, W., & Drachsler, H. (2012). Translating learning into numbers: A generic
framework for learning analytics. Journal of Educational Technology & Society, 15(3), 42-57.
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7.2 Verbert, K., Govaerts, S., Duval, E., Santos, J. L., Assche, F., Parra, G., & Klerkx, J. (2014).
Learning dashboards: An overview and future research opportunities. Personal and
Ubiquitous Computing, 18 (6), 1499-1514

7.3 Slade, S. & Prinsloo, P. (2013). Learning analytics: Ethical Issues and
dilemmas. American Behavioral Scientist, 57(10), 1510-1529.
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).
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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
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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
b. 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.
c. 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
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ontbrekende en onvolledige gegevens over het gebruik van het
leermanagementsysteem van de instelling.
d. 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
e. 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
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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
b. 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
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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
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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.
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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.
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Week 8: Virtual and augmented reality in education
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