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Aankomende evenementen
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Deelname Onderwijs Research Dagen (ORD) in Leiden. 
De dynamische wisselwerking tussen onderwijspraktijk en 
pedagogisch onderzoek is een van de sleutelwaarden in het 
Adult Learners Online-project. Deze grondgedachte vormt dit 
jaar ook het uitgangspunt van de Onderwijs Research Dagen 
(ORD) op 17, 18 en 19 juni in Leiden. Onder de noemer 
“Verleidend onderwijsonderzoek: de sleutel naar succes”, 
brengen ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, 
Onderwijsontwikkeling en Nascholing), de Faculteit Sociale 
Wetenschappen en het Leids Universitair Medisch Centrum 
onderwijsonderzoekers samen in de reflectie rond relevante 
onderwijsontwikkelingen. 

Symposium - Ruth Boelens, Stijn Van Laer, 
Silke Vanslambrouck & Ellen Van Twembeke
Ruth en Stijn (WP2), Silke (WP4) en Ellen (WP3) begeven 
zich op het kruispunt tussen onderzoek en onderwijs met de 
symposium-bijdrage “Blended leren bij volwassenen: voor 
iedereen en alles?”. De overkoepelende doelstelling van 
dit symposium is het theoretisch onderbouwen van zowel 
het beschrijvend, verklarend, als ontwerpgericht onderzoek 
naar blended leeromgevingen voor volwassenen. De noemer 
‘blended leren’ dekt een grote variëteit aan onderwijspraktijken. 
De basisgedachte luidt dat door zorgvuldig afgewogen 
combinaties van afstands- en contactonderwijs meer adequaat 
op verschillen tussen lerenden kan worden ingespeeld, meer 
recht kan worden gedaan aan het fundamenteel actieve karakter 
van het leerproces, en passend leerondersteuning kan worden 
geboden. Het is niet evident aan te geven welke combinaties 

van digitaal ondersteund afstands- en contactonderwijs voor 
specifieke lerenden, voor welomschreven doelen en binnen 
afgebakende onderwijscontexten adequaat zijn. Onderzoek 
naar optimale leerarrangementen is daarom niet alleen 
praktisch van belang, maar ook theoretisch erg relevant.

Paper - Brent Philipsen 
Deze paper betreft een systematic review van veertien 
artikels. Momenteel werkt Brent aan een analyse van de 
verschillende artikels om in een later stadium de vergelijking 
over de verschillende analyses heen te maken. De review 
tracht een overzicht te geven van de verschillende strategieën 
voor de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied 
van online en blended leren. Het doel daarbij is na te kunnen 
gaan waarom bepaalde strategieën succesvol zijn.

Poster - Silke Vanslambrouck
Aan de hand van een poster wordt een onderzoekslijn uit 
WP4 voorgesteld. Er wordt vanuit gegaan dat cursisten 
verschillende motivaties hebben om te leren in gecombineerd 
onderwijs en dat er diverse methoden zijn om de motivatie te 
reguleren. Deze methodes hebben verschillende effecten op 
de leerkuitkomsten. Om deze effecten na te gaan, worden vijf 
studies opgezet die op deze poster worden gepresenteerd. 
Silke besteedt in de poster aandacht aan de eerste resultaten 
en zal daartoe in gesprek gaan met de aanwezigen op de 
ORD-conferentie.  



See you next month

Nieuws Werkpakketten

Activiteiten
Meeting WP1
Maandag 20 april     10:00 - 12:00         @VUB

Scientific Committee Meeting
Dinsdag 28 april       10:00 - 12:00         @VUB

Kwaliteitsborging OBL
Focusgroepen met vijf CVO’s: VSPW (Gent), De Oranjerie, Het Perspectief, Antwerpen & IVO Brugge.

Ontwerp leeromgeving op cursusniveau
Onderzoek current state analysis OBL cursus met drie CVO’s (De Oranjerie, Het Perspectief, Antwerpen).

Ontwerp leeromgeving op opleidingsniveau
Gesprekken met drie CVO’s rond hun cursistenretentiebeleid.

Inventarisatie karakteristieken & leerresultaten lerenden
Uitwerking en planning cursisten- en leerkrachtensurvey, alsook vragenlijstonderzoek bij CVO’s, VDAB en andere 
doelgroepen. Het doel van de cursistensurvey is het in kaart brengen van kenmerken van cursisten en onderzoeken 
welke kenmerken belangrijk zijn voor uitkomsten zoals prestatie, tevredenheid en doorzettingsvermogen. Na de 
paasvakantie zal deze survey volop in omloop worden gebracht. 

Professionalisering van leerkrachten
Onderzoek met cursisten “digitale didactiek” en systematic review omtrent de verschillende strategieën voor de 
professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van online en blended leren.
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 Interesse tot deelname aan het ALO! onderzoek? 
 Neem dan gerust contact met ons op via iwt-alo@vub.ac.be
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