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De interviews met beleidsmedewerkers, directie en leerkrachtenteams zijn achter de rug. 

Ontwerp leeromgeving op cursusniveau 

Analyse van de 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 

(1) Het opstellen van een beschrijvingskader rond blended leerprogramma’s vanuit visies op 
volwassenenonderwijs. 
(2) Uitwerken van een conceptueel kader rond persistentie, retentie en drop-out. 

Inventarisatie karakteristieken & leerresultaten lerenden 

9LD� HHQ� VXUYH\� EHUHLNWH�:3�� ���� FXUVLVWHQ�� 8LW� GH� DQDO\VH�ZHUGHQ� GULH�PRWLYDWLHSURǰHOHQ� �H[WULQVLHN��
DXWRQRRP�HQ�JHPRWLYHHUG��RQGHUVFKHLGHQ��9DQXLW�HON�PRWLYDWLHSURǰHO�]XOOHQ�YHUYROJHQV�HQNHOH�SHUVRQHQ�
geïnterviewd worden om meer info te verkrijgen over de mate van motivatie, de reden om te kiezen voor 
OBL en wat ze denken nodig te hebben om succesvol te zijn.

Professionalisering van leerkrachten 

ECEL 2015: Work-in-progress paper werd geaccepteerd voor een posterpresentatie en publicatie in de 
conference proceedings.
Systematic review: Finale fase van het onderzoek en het vertalen naar een wetenschappelijk artikel. Dit na 
GH�SHHU�UHYLHZ�YDQ�GH�JH±GHQWLǰFHHUGH�FDWHJRULHQ�
Digitale Didactiek: Juni: Het opleidingstraject loopt op z’n einde. De rapporteringsfase zal nu van start gaan.
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See you next month

T erugb lik ORD 2015

    
 Interesse tot deelname aan het ALO! onderzoek? 

 Neem dan gerust contact met ons op via iwt-alo@vub.ac.be

Contact

Op 17, 18 en 19 juni 2015 vonden in Leiden de 
Onderwijs Research Dagen plaats. Binnen 
de divisie ICT presenteerden enkele ALO! 
onderzoekers hun tussentijdse resultaten.
Op donderdag 17 juni stond het symposium 
‘Blended leren bij volwassenen: voor iedereen en 
alles?’ op het programma met als voorzitters prof. 
dr. Bram De Wever en dr. Jo Tondeur. Vier ALO! 
onderzoekers stelden er hun resultaten voor. Silke 
Vanslambrouck (WP4) presenteerde haar studie naar 
HI� QSXMZEXMI�TVSǻIPIR� ZER� GYVWMWXIR� ZSSV� FPIRHIH�
leren in het volwassenonderwijs. Aansluitend stelde 
Stijn Van Laer (WP2) zijn onderzoek voor, getiteld 
‘Beschrijvingskader voor beïnvloedende interacties 
tussen persoons- en omgevingskenmerken 
FMRRIR� FPIRHIH� PIIVSQKIZMRKIR� IR� LYR� IǺIGX�
op de leerresultaten’. Vervolgens lichtte Ruth 
'SIPIRW� ;5��� LEEV� VIZMI[� FIXVIǺIRHI� FIWXEERHI�
ontwerpmodellen voor blended leeromgevingen 
toe. Tot slot presenteerde Ellen Van Twembeke (WP3) 
haar studie ‘Ontwikkeling van een descriptief en 
GSRGITXYIIP�QSHIP�ZSSV�IǺIGXMIZI�FPIRHIH�GYVVMGYPEƶ��
Afsluiten werd gedaan met een discussiemoment, 
verzorgd door discussiant prof. dr. Wilfried Admiraal. 
Zijn feedback zorgde voor de nodige bevestiging 
en bracht uitdagingen aan het licht met betrekking 
tot de verschillende onderzoeken. In navolging 
van dit feedbackmoment werd de discussie 
opengetrokken naar het publiek, hetgeen al snel 
leidde tot een interessante discussie over de stand, 
HIǻRMµVMRK� IR� TPEEXW� ZER� FPIRHIH� PIVIR� FMRRIR� LIX�
(volwassenen)onderwijs. Het gehele symposium 
vormde voor de verschillende onderzoekers 
een rijke bron aan informatie, feedback en input.

Aansluitend op het symposium stelde Silke haar 
poster voor omtrent blended leren in het formeel 
volwassenenonderwijs en de impact daarbij van 
motivatie-regulatie. Daarbij kon ze suggesties en 
MHIIµR� STHSIR� SQ� QII� XI� RIQIR� MR� LIX� ZIVHIVI�
verloop van haar onderzoek binnen het ALO-project. 

Op vrijdag 19 juni gaf Brent Philipsen (WP5), tot 
slot, een uiteenzetting over de resultaten van zijn 
systematische review van kwalitatieve studies. De 
JSGYW� ZER� ^MNR� SRHIV^SIO� PMKX� ST� LIX� MHIRXMǻGIVIR�
ZER� WYGGIWZSPPI� WXVEXIKMIµR� SQ� PIVEVIR� XI�
professionaliseren om les te geven in een online 
of blended leeromgeving. De daaropvolgende 
discussie bezorgde hem waardevolle feedback.

De deelname aan ORD gaf de onderzoekers de kans 
om met het ALO! project buiten de landsgrenzen te 
treden en het voor te stellen aan een breed publiek. 
Dit leidde tot heel wat interessante contacten, 
alsook informatieve suggesties, waardevolle 
bedenkingen en de nodige aandachtspunten. Er 
mocht dan ook vol inspiratie om het vervolg van 
hun eigen onderzoek en het ALO! project verder 
te zetten, terug huiswaarts worden gekeerd. 
Kortom, de onderzoekers blikken met een tevreden 
gevoel terug op deze interessante eerste ervaring!
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