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Nieuws Werkpakketten
WP 1 - Kwaliteitsborging Online en Blended Leren
Om de kwaliteitscultuur in organisaties te versterken wordt in 
de literatuur het belang van self-assessments onderstreept, 
om sterktes en zwaktes bloot te leggen. Na een grondige 
screening van dergelijke instrumenten voor online en 
blended leren, werd E-Learning Maturity geselecteerd. Om 
te onderzoeken of dit instrument bruikbaar kan zijn voor de 
sector volwassenenonderwijs, wordt een pilot uitgevoerd in 
CVO Antwerpen. Deze pilot wordt afgerond op 26 oktober. 

WP2 - Ontwerp leeromgeving op cursusniveau 
Naast het afwerken van de interviews met lectoren en 
studenten, werkt WP2 verder aan het beschrijvingskader om 
de huidige praktijken in kaart te brengen. Verdere afspraken 
met de CVO’s worden gemaakt om de instructieactiviteiten 
van lesgevers in kaart te brengen aan de hand van dit 
beschrijvingskader. Daarnaast zal ook het cursistenperspectief 
onder de loep genomen worden.

Aankomende evenementen

European Conference on e-Learning (ECEL), Hatfield (UK) - 29 & 30.10.2015
Silke Vanslambrouck (WP4), Chang Zhu, Koen Lombaerts en Jo Tondeur 
Motivational Profiles of Adult Learners in Online and Blended Learning Environments.

Sebastiano Cincinnato (WP4), Chang Zhu en Bram De Wever 
Teacher and Institutional Characteristics Affecting Teaching Practices of OBL: A Self-determination approach.

Brent Philipsen (WP5), Chang Zhu en Jo Tondeur 
Using TPACK to Examine Teacher Professional Development for Online and Blended Learning.

See you next month

WP3 - Ontwerp leeromgeving op opleidingsniveau 
WP3 geeft invulling aan een conceptueel kader waarin de 
samenhang wordt besproken tussen persistentie, retentie 
en drop-out in blended leerprogramma’s. Verder worden 
Europese en Vlaamse beleidperspectieven in kaart gebracht 
rond retentie in het volwassenenonderwijs, met aanduiding 
van huidige lacunes en kansen voor onderzoek.

WP4 - Inventarisatie karakteristieken en leerresultaten 
lerenden 
Momenteel zijn interviews aan de gang met cursisten over 
hun motivatie om te leren en hun perceptie over online en 
blended leeromgevingen. Daarnaast wordt verder gewerkt 
met de data uit de vragenlijsten die eind vorig schooljaar 
zijn afgenomen. Mogelijke relaties tussen verschillende 
karakteristieken van cursisten worden geëxploreerd met oog 
op het ontwikkelen van een model.

WP5 - Professionalisering van leerkrachten 
Binnen WP5 is de peerreview van de geïdentificeerde 
categorieën gebeurd en wordt het artikel verder gefinaliseerd. 
Eind oktober zal er een posterpresentatie zijn op de ECEL-
conferentie in Hatfield (UK), waar een work-in-progress artikel, 
betreffende de designelementen van een professionele 
ontwikkeling voor online en blended leren, zal worden 
toegelicht. Tot slot zijn we volop aan de slag met de inhoud 
van het project Digitale Didactiek te vertalen naar het Engels.

Meer informatie over  
ECEL kan je hier 

terugvinden.

World Conference on E-Learning (E-LEARN), Kona (Hawaï) - 19 & 20.10.2015
Hilde Van Laer (WP1) zal er de eerste resultaten van de pilot study presenteren.

Meer informatie over  
E-LEARN kan je hier 

terugvinden.

http://www.iwt-alo.be
http://academic-conferences.org/ecel/ecel2015/ecel15-home.htm
http://www.aace.org/conf/elearn/

