
of the present Strategic Basic Research (SBO) project is to 
improve the quality of online and blended learning (OBL) 
in formal adult education (AE) and continuing vocational 
education and training (CVET). Online and blended learning 
is increasingly applied in adult education to enhance the 
accessibility and the flexibility of their education programs. 
The dropout, quality, performance, learning design, and 
competences of both learners and teachers are key issues 
that determine the success of online and blended learning. 

Which strategies and specific approaches can improve the 
quality and effectiveness of online and blended learning 
for formal adult education and CVET?

Quality assurance & monitoring
Developing and implementing a quality assurance 
system to improve the teaching and learning strategies 
and to ensure a consistent high quality of online and 
blended education for adult learners; measuring the 
key predictors and barriers that affect the success of 
online and blended learning in adult education.

Learning design & learner support
Providing a model and specific guidelines for learning 
(re)design and support for adult learners in online and 
blended learning environments at both course level 
and program level.

The main goal

The central research question

Four valorisation objectives
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3 Teacher professional development
Providing training models for professional development 
of teachers and staff of the adult education centres and 
other AE and CVET providers.

Policy support
Providing recommendations for evidence-based 
policies for quality assurance, learning design and 
teacher professional development in adult education 
and vocational training in Flanders.
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· To construct and validate a Continuous Quality 
Improvement (CQI) framework to improve the quality of 
online and blended learning in adult education
· To develop and test learning design at course level and 
program level to support the (re)design of online and 
blended learning for adult learners
· To research learner characteristics, other relevant input 
and process variables, and learning and social outcomes 
of adult learners
· To develop and validate teacher professional development 
models in order to improve the quality of online and 
blended learning

The research objectives

Interested to participate in 
the ALO!-research? Don’t 
hesitate to contact us: 
iwt-alo@vub.ac.be
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Welke strategieën en welke specifieke aanpak kunnen de 
kwaliteit en effectiviteit van online en gecombineerd leren binnen 
volwassenenonderwijs en de beroepsopleidingen verbeteren?

iwt-alo.be

@iwt_ALO

ALO! Partners

Interesse tot deelname aan 
het ALO! onderzoek? Neem 
dan gerust contact met ons 
op via iwt-alo@vub.ac.be

Het hoofddoel

De centrale onderzoeksvraag

Vier valorisatiedoelstellingen

Vrije Universiteit Brussel
www.vub.ac.be

Universiteit Gent
www.ugent.be

KU Leuven
www.kuleuven.be

CVO De Oranjerie
www.deoranjerie.be

CVO Het Perspectief
www.hetperspectief.net

CVO Antwerpen
www.cvoantwerpen.be

Toll-net
www.toll-net.be

VOCVO
www.vocvo.be

All consortium members can 
be found on http://www.iwt-
alo.be/project/consortium/

· De kwaliteit van online en gecombineerd leren binnen 
het volwassenenonderwijs verbeteren door het gebruik 
van een kwaliteitskader (Continuous Quality Improvement).
· De huidige online en gecombineerde omgevingen 
analyseren en richtlijnen voorzien voor een betere 
leeromgeving, dit zowel op cursus- als op opleidingsniveau.
· De individuele en sociale achtergrond van volwassenen 
lerenden onderzoeken en sleutelvariabelen die participatie 
en leer- & sociale uitkomsten beïnvloeden, analyseren.
· Modellen voor de professionalisering van leerkrachten 
ontwikkelen en valideren om de kwaliteit van online en 
gecombineerd leren te verbeteren.

van dit strategisch basisonderzoek (SBO) betreft 
het verbeteren van de kwaliteit van online leren 
en gecombineerd onderwijs (OBL) in het formele 
volwassenenonderwijs (VO) en in het beroepsonderwijs 
en –opleiding (BOO). Online leren en gecombineerd 
onderwijs worden steeds meer toegepast in het 
volwassenenonderwijs om de toegankelijkheid en 
flexibiliteit van opleidingen te vergroten. Drop-out, 
kwaliteit, prestaties, ondersteuning van het leerproces 
en de competenties van zowel de lerende als de leraar/
opleider zijn belangrijke factoren die het succes van online 
en gecombineerd onderwijs bepalen. 

Professionalisering van leraren
Het uitwerken van opleidingsmodellen voor de 
professionalisering van leraren en het personeel 
van de centra voor volwassenenonderwijs en 
beroeps-opleidingen.

Beleidsondersteuning
Het formuleren van evidence-based beleids-
aanbevelingen voor kwaliteitsborging, 
het ontwerp van leeromgevingen en 
de professionalisering van leraren voor 
volwassenenonderwijs en beroepsopleidingen 
in Vlaanderen.

Kwaliteitsborging & monitoring
Het ontwikkelen en implementeren van een kader 
voor kwaliteitsborging voor de verbetering van 
onderwijs- en leerstrategieën, alsook de kwaliteit van 
online en gecombineerd onderwijs binnen centra voor 
volwassenenonderwijs; het inventariseren van belangrijke 
predictoren en barrières voor het succes van online en 
gecombineerd onderwijs van volwassenen.

Ontwerpen van adequate leeromgevingen
Het aanreiken van een model en specifieke richtlijnen 
voor het (her)ontwerp en de implementatie van 
leeromgevingen voor online en gecombineerd onderwijs 
voor volwassen lerenden zowel op cursus- als op 
opleidingsniveau.
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De onderzoeksdoelen


