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Aankomende evenementen Activiteiten
Praktijkdag Blended Learning: van voorbeelden naar je eigen praktijk.
Op dinsdag 19 mei 2015 organiseren het Expertisenetwerk Associatie 
UGent, het Netwerk Blended Learning en de SIG Onderwijstechnologie een 
praktijkdag rond Blended Learning. De studiedag gaat door in Het Pand, 
Onderbergen 1, 9000 Gent. Meer informatie is terug te vinden via deze 
website. Opgelet: de praktijkdag is reeds volzet.

Onderzoeksdag Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Op 22 mei is het onderzoeksnamiddag aan de faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen en presenteert Ruth Boelens er een poster 
waarin in grote lijnen haar doctoraatsonderzoek wordt voorgesteld. 

Meeting WP2
Donderdag 07 mei  14:00 - 17:00   @KUL

Meeting WP1
Maandag 18 mei     10:00 - 12:00   @VUB

Scientific Committee Meeting
Dinsdag 19 mei        10:00 - 12:00     @KUL Brussel
 

Meeting WP4&5 
Vrijdag 31 mei        10:00 - 12:00    @VUB

Kwaliteitsborging OBL
Interviews met beleidsmedewerkers, directie en leerkrachtenteams. uit CVO’s. 
Ontwerp leeromgeving op cursusniveau
Interviews met lectoren van CVO Het Perspectief en CVO De Oranjerie met als doel het verkrijgen van informatie 
over (1) kenmerken van cursisten die de SLO volgen met een secundair onderwijsdiploma, (2) de trajecten waar de 
doelgroep zich in bevindt en (3) het creëren van een blended leeromgeving afgestemd op de noden van de doelgroep.
Ontwerp leeromgeving op opleidingsniveau
Verkennende interviews met CVO Antwerpen en CVO De Oranjerie rond het doorstroombeleid. 
Inventarisatie karakteristieken & leerresultaten lerenden
Verspreiding en afname cursisten- en leerkrachtensurvey in verschillende centra. 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. Presentatie van work-in-progress tijdens de European Conference 
on E-Learning (ECEL).
Professionalisering van leerkrachten
Digitale didactiek Dataverzameling door middel van online surveys na elke module. 7 mei: overleg met de begeleidende 
coaches van de cursisten in KDG te Antwerpen. Review Afwerken systematische review. Kleinere substudie Abstract 
geselecteerd voor ECEL, een work-in-progress paper zal ingestuurd worden.
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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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http://enwaugent.be/?p=1873
https://twitter.com/iwt_alo
http://www.iwt-alo.be

