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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 - Er werd een eerste studie uitgewerkt voor het
symposium van ORD (Onderwijs Research Dagen) en een paper voor ECEL (European Conference on E-Learning).
Via een survey bereikte WP4 180 cursisten. Uit de analyse werden drie motivatieprofielen onderscheiden. WP4 blijft
respondenten zoeken om de motivatieprofielen bij cursisten te kunnen onderbouwen en plant tevens interviews met
enkele cursisten om zo meer gedetailleerde informatie te bekomen over de verschillende profielen.
Professionalisering van leerkrachten - Digitale didactiek De eerste evaluatie zal plaatsvinden. Review Finaliseren
systematische review. Kleinere substudie Work-in-progress paper ingediend voor ECEL.

Aankomende evenementen

Activiteiten

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), 7-11.06, Gothenburg (Sweden)
Ruth Boelens (WP2) neemt er deel aan de doctoral consortium workshop.

Meeting WP2
Woensdag 3 juni 			

@Gent

European Distance and E-Learning Network (EDEN), 9-12.06, Barcelona (Spanje)
Ellen Van Twembeke (WP3) neemt deel aan een sessie omtrent Learner
needs and perceptions, met als paper Expanding Blended Learning Scenarios:
How to Empower Adult Learners to Persist?

Meeting WP1
Maandag 15 juni

@VUB

Onderwijs Research Dagen (ORD), 17-19.06, Leiden (Nederland)
Symposium - Blended leren bij volwassenen: voor iedereen en alles? - Ruth
Boelens (WP2), Stijn Van Laer (WP2), Silke Vanslambrouck (WP4) & Ellen Van
Twembeke (WP3).
Paper - Strategieën voor professionele ontwikkeling voor online en blended
leren: een kwalitatieve reviewstudie - Brent Philipsen (WP5)

See you next month

10:00-12:00		

Consortium-, gebruikers- en adviesraad
Dinsdag 23 juni
10:00-12:00
@KUL
Meeting WP4 & WP5
Vrijdag 26 juni
14:00-16:00 		

@VUB
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