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Op 25, 26 en 27 mei 2016 vonden in Rotterdam de Onderwijs Research Dagen plaats. Binnen de 
divisie ICT en Hoger Onderwijs presenteerde Ruth haar tussentijdse resultaten. In een papersessie 
lichtte ze haar interviewstudie toe, getiteld ‘lesgeven aan volwassen cursisten met diverse onderwij-
sachtergronden in blended leeromgevingen: Opvattingen van lesgevers’. De daarop volgende vragen 
en discussie bezorgde haar waardevolle feedback. Daarbij aansluitend stelde Ruth in een posterses-
sie de tussentijdse resultaten voor van een ‘flipped classroom’ experiment in CVO het Perspectief. 
Suggesties en ideeën van andere onderzoekers worden meegenomen in het verder verloop van haar 
onderzoek binnen het ALO-project.

In een groepssessie over “Quality, Assessment and Evaluation”, begeleid door Ebba 
Ossiannilsson, presenteerde Hilde Van Laer (WP1) de paper: “Quality culture in blended 
learning: self-assessment as a driver for change”.
De deelname aan de Eden conferentie was voor Hilde een boeiende ervaring en leverde 
vele hartelijke en nuttige contacten op voor latere samenwerking. Tijdens de “Young 
scholar session” kregen jonge en niet meer zo jonge beginnende wetenschappers onder 
meer de kans om te discussiëren met ervaren coryfeeën.

Eden conferentie

Van 14 tot 17 juni vond de jaarlijkse EDEN -European Distance and E-Learning Network-  
conferentie plaats in Budapest onder het thema: ‘Re-imagining Learning Environments’. 
Op deze 25ste jubileumeditie van Eden was heel veel schoon volk, waaronder veel early 
adapters van online en open education wereldwijd.

Geïnteresseerden kunnen de plenaire sessie met de keynote speeches herbekijken op 
het videokanaal van Eden via https://www.youtube.com/user/edendissem. 
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http://www.iwt-alo.be
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 Interesse tot deelname aan het ALO! onderzoek? 
 Neem dan gerust contact met ons op via iwt-alo@vub.ac.be

Contact

Enjoy the summer
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Conferentie Junior Researchers of Earli (JURE)
Helsinki, Finland, ma 04.07.2016 - vrij 08.07.2016

“Education in a dynamic world: Facing the Future”

Presentations

WP1 - Yves Blieck 
1/ A reference framework for quality assurance and improvement in adult education for online and blended learning:       
     A qualitative study.
2/ Consensus among stakeholders about critical indicators for quality of online and blended learning in adult education: 
     Preliminary results of a Delphi study

WP2 - Stijn Van Laer 
Adults’ self-regulatory behaviour profiles in blended learning environments and their implications for design.

WP2 - Ruth Boelens 
Adult educators’ beliefs about learners with different educational backgrounds and their related approaches to differentiated 
instruction in blended learning environments.

WP4 - Silke Vanslambrouck 
Predicting adult learners’ intent-to-persist, satisfaction and performance in online and blended learning environments.

Meer informatie over 
JURE kan je hier 

terugvinden.
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JURE

http://www.earli-jure2016.org/jure-membership.html

