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Conferentie 
Society for Information Technology and Teacher Education (SITE), 
Savannah (Georgia, USA) - ma 21.03.2016 - vrij 25.03.2016

Van 21 tot en met 25 maart vond in Savannah (Georgia - Verenigde Staten) de 27e conferentie van SITE, The Society for Information 
Technology and Teacher Education, plaats. Stijn (WP 2), Hilde (WP 1) en Brent (WP5) presenteerden er onder leiding van Jo Tondeur 
een symposium. Het doel was om vanuit verschillende invalshoeken het IWT-ALO project voor te stellen en te presenteren. 
Daarbij gingen zij ook in op blended leren binnen de lerarenopleiding: “Improving blended learning in teacher education: A 
multidimensional approach”, en leverden zij elk vanuit hun eigen expertisegebied een bijdrage.  Op dinsdagnamiddag was 
het dan eindelijk zover en ging het symposium met een mooi gevulde zaal van start. Iedere onderzoeker kreeg de kans om zijn of 
haar onderzoek kort toe te lichten, waarna er tijd werd gemaakt om in te gaan op de vragen van discussant Michael J. Spector. Uit 
deze vragen en die van het publiek, ontstond in het tweede deel van de presentatie een mooie constructieve discussie rond de 
verschillende thema’s. In enkele gevallen leidde dit tot mogelijks nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerkmogelijkheden.

Meer informatie 
over SITE kan je hier 

terugvinden.

Terugblik SITE 2016

Activiteiten 
Gebruikers- en Adviesraad
Dinsdag 24 mei 2016      10:00 - 12:00        @KUL, Brussel

Tijdens deze vergadering zullen Bart Horemans (VOCVO), Carolien Fuchs (VOCVO) en Katrien Bernaerts (Toll-net) het 
ALO! valorisatieplan voorstellen en toelichten.

Scientific meeting
Dinsdag 21 juni 2016      10:00 - 12:00        @KUL, Brussel

http://www.iwt-alo.be
http://site.aace.org/conf/


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

Contact

See you next month

Aankomende evenementen
Trefdag ‘Lerende volwassenen in leerrijke leef-, werk- en educatieve omgeving’ - 20 mei 2016
Op 20 mei organiseert VOCVO een trefdag “Lerende volwassenen in leerrijke leef-, werk- en educatieve omgevingen”. 

Dag van het Onderzoek in de Humane Wetenschappen - 25 mei 2016
De Dag van het Onderzoek in de Humane Wetenschappen wordt georganiseerd door de Doctoraatsschool Humane Weten-
schappen (KU Leuven) en zal doorgaan op woensdag 25 mei 2016.

Ellen Van Twembeke (WP3) zal aan de hand van een posterpresentatie toelichten hoe community building volwassen cursisten 
kan ondersteunen bij het succesvol afronden van een opleiding in gecombineerd onderwijs. De interventies die Ellen zal voor-
stellen, zijn zowel gericht op bewustzijn (van elkaar en de (leer)omgeving) als op interactie (taakgerelateerd en socio-emotioneel). 

Stijn Van Laer (WP2) zal het hebben over zijn volledige project. Daarbij zullen de verschillende fasen ((1) trachten te vinden van 
eigenschappen van leeromgevingen, (2) omgevingen in kaart te brengen, (3) het regulatiegedrag van de lerenden in zulke om-
gevingen in kaart te brengen, (4) de samenhang van design en gedrag verder te onderzoeken en (5) te kijken of het regulatiege-
drag door interventies beïnvloed kan worden) besproken worden. Stijn wenst ook met de deelnemers de interventie die hij plant 
te bespreken.

Onderwijs Research Dagen (ORD) 2016 - 25, 26 & 27 mei 2016
Op 25, 26 en 27 mei 2016 vinden in Rotterdam de Onderwijs Research Dagen plaats. Ruth Boelens (WP2) zal tijdens dit congres 
een paperpresentatie geven omtrent haar onderzoek. We geven jullie onderstaand alvast een korte samenvatting mee:
Hoewel vanuit onderzoeksliteratuur en onderwijsbeleid het belang van blended leren wordt benadrukt, is er nog weinig geweten 
over de wijze waarop leraren dit in hun onderwijspraktijk vormgeven en hoe ze daarbij rekening houden met diverse studentken-
merken. In deze studie werden 21 lectoren uit de specifieke lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs geïnterviewd, met als 
doel het nagaan van opvattingen van deze lectoren met betrekking tot de kenmerken van hun volwassen cursisten en het ont-
werpen van blended leeromgevingen daarvoor. Uit de resultaten blijkt dat percepties met betrekking tot kenmerken van cursisten 

Meer informatie over 
de trefdag kan je  
hier terugvinden.
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Meer informatie 
over ORD kan je hier 

terugvinden.

http://www.vocvo.be/content/vocvo-trefdag-2016-lerende-volwassenen-leerrijke-leef-werk-en-educatieve-omgevingen
http://www.ord2016.nl/nl/Home

