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ALO! op conferentie - terugblik

SIG 20
De conferentie - Special Interest Group 20 -  ging door van 22-24 augustus te Gent met als thema 
“Inquiry and Argumentation: Education for Thinking”, waarin ruimte werd voorzien voor discussie over 
toekomstige uitdagingen in onderwijs en onderzoek. Stof tot nadenken! 
Tijdens de SIG 2026 meeting van EARLI gaf Ruth Boelens een posterpresentatie. Hierin werden de 
eerste resultaten van de interventie in CVO het perspectief besproken. 
Geïnteresseerden kunnen de poster hier raadplegen.

Jure 
Tijdens de eerste week van juli namen 
verschillende IWT-ALO onderzoekers 
deel aan de conferentie voor Junior Re-
searchers (JURE) in Helsinki. Deze werd 
georganiseerd door de European Associa-
tion for Research on Learning and Instruc-
tion (EARLI) en handelde rond het thema 
‘Education in a dynamic world: facing the 
future’. Een thema dat volledig in het ver-
lengde ligt van het IWT-ALO project. 
Voor werkpakket 1 presenteerde Yves 
Blieck twee studies. Enerzijds de con-
structie van een referentiekader met suc-
cesfactoren en indicatoren voor kwalite-
it van online en blended leren zodat het 
tegemoetkomt aan de noden van volwas-
sen lerenden. Daarnaast de resultaten 
van een valideringsstudie waarbij de indi-
catoren en omschrijvingen van de succes-
factoren getoetst werden aan het oordeel 
van stakeholders uit het volwassenenon-
derwijs in Vlaanderen m.n. cursisten, be-
leidsverantwoordelijken en professionals 
uit centra voor volwassenenonderwijs en 
de onderwijsinspectie. 

Voor werkpakket 2 namen zowel Stijn 
Van Laer als Ruth Boelens deel. Ruth pre-
senteerde een studie waarin ze lesgevers 
interviewde over hun opvattingen omtrent 
differentiatie en blended leren. Hieruit 
werd geconcludeerd dat leraren aangaven 
dat er niet één ideale blend is, maar dat 
het ontwerp van de blended leeromgeving 
moet afgestemd worden op de individuele 
kenmerken van studenten. Stijn presen-
teerde een studie omtrent zelfregulatie-
profielen van lerenden en de koppeling 
van deze profielen met het ontwerp van 
blended learning omgevingen. Zes blend-
ed learning omgevingen werden geanaly-
seerd. Uit de resultaten bleek dat er drie 
profielen onderscheiden konden worden 
(interne, externe en mis-regulator). Ook 
bleek er een duidelijke samenhang te zijn 
tussen het voorkomen van deze profielen 
en het ontwerp van de blended learning 
omgeving. De belangrijkste bevinding van 
dit onderzoek is dat het ondersteunen van 
zelfregulering een impact lijkt te hebben 
op het gedrag van lerenden. 

Silke Vanslambrouck (onderzoekster op 
werkpakket 4), wiens onderzoek focust 
op het profiel van cursisten, presenteerde 
een studie waarin relaties tussen cur-
sistenkenmerken zoals motivatie, self-effi-
cacy, internet attitudes, enzoverder en de 
tevredenheid, persistentie en prestaties 
van cursisten in een OBL omgeving 
werden bekeken. Hieruit blijkt dat vooral 
dat (1) vooral tevredenheid wordt beïn-
vloed door cursistenkenmerken, (2) de 
motivatie bepalend is voor de persistentie 
van cursisten en (3) dat self-efficacy een 
belangrijk kenmerk is met invloeden op 
meerdere uitkomstvariabelen.
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http://www.iwt-alo.be
https://www.researchgate.net/publication/306379264_Scripting_inquiry-based_learning_in_a_teacher_education_program_for_adult_learners_how_learners_use_and_experience_structuring_interventions%3Fev%3Dprf_pub%20


See you soon!

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

Contact
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ALO! Teamdag
Op 2 september 2016 vond de IWT-ALO teamdag plaats in Gent met als doel het wetenschappelijk onderzoek en het geplande 
valorisatietraject verder op elkaar af te stemmen. In de voormiddag waren we te gast bij partnerinstelling PCVO Het Perspectief. 
Bart Horemans (VOCVO) en Bram Bruggeman (POV) stelden er hun visie op de valorisatie voor. In de daaropvolgende ronde-
tafelgesprekken werd enerzijds afgestemd tussen de onderzoekers en de valorisatie-teamleiders (Bram Bruggeman van POV en 
Kwinten Van Hoecke van VOCVO), anderzijds werd aan het andere rondetafelgesprek het valorisatieplan onder de loep genomen 
door de projectpromotoren en enkele valorisatiepartners. In het afsluitende plenaire gedeelte werd de opzet en structuur van het 
overkoepelende handboek besproken. In de namiddag werden de banden op een andere manier gesmeed. Steven van VIZIT 
Gent nam ons - gewapend met een aantal verhalen met een twist (over de Dulle Griet, Jacob van Artevelde, het graffiti steegje, 
het Gravensteen, …) - op sleeptouw voor een culinaire ontdekkingstocht doorheen de Kuip van Gent, vertrekkende vanaf de Dulle 
Griet tot aan Julie’s House.

Vooruitb lik werkpakketten
Kwaliteitsborging OBL
In de loop van het najaar starten onderzoekers van WP1 interventies rond kwaliteitsontwikkeling binnen diverse 
centra. De focus ligt ondermeer op het versterken van de kwaliteitscultuur en de manier waarop medewerkers uit 
verschillende geledingen kunnen participeren aan kwaliteitsontwikkeling.

Ontwerp leeromgeving op cursusniveau
Nu het nieuwe academiejaar gestart is, slaan de onderzoekers van WP2 de handen weer in elkaar met de betrokken 
actoren binnen de CVOs om hun interventiestudies voor te bereiden en uit te voeren.

Ontwerp leeromgeving op opleidingsniveau
WP3 zal de komende weken twee pistes verkennen in de praktijk van CVO Antwerpen en CVO De Oranjerie: (1) Waar 
lopen cursisten TKO tegenaan tijdens hun opleiding in online of gecombineerd onderwijs? (risicofactoren drop-out) 
en (2) Hoe kan contact met medecursisten hen helpen om door te zetten? (community building. Het praktijkonderzoek 
tekent de persoonlijke verhalen op van cursisten TKO en geeft een aanzet voor interventiescenario’s.

Inventarisatie karakteristieken & leerresultaten lerenden
Na de pilot survey en enkele interviews vorig jaar, zal een nieuwe, laatste reeks dataverzameling van start gaan. 
Deze bestaat uit een korte survey aan het begin van een module en volgt cursisten gedurende één module om hun 
engagement en motivatie te meten. Geïnteresseerde CVO’s kunnen zich nog steeds melden om deel te nemen.

Professionalisering van leerkrachten
Planning en design van instrument om online instructie te meten. Daarnaast zal ook  het professionaliseringsmodel 
gefinaliseerd worden.
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Activiteitenkalender
Scientific Committee meeting
Dinsdag 27 september     10:00 - 12:00        

User & Advisory Committee Meeting
Dinsdag 15 november      10:00 - 12:00        

Workshop
Dinsdag 20 december      13:00 - 17:00        

Scientific Committee meeting
Dinsdag 24 januari          10:00 - 12:00        

User & Advisory Committee Meeting
Dinsdag 21 februari         10:00 - 12:00        

Scientific Committee meeting
Dinsdag 21 maart            10:00 - 12:00        

User & Advisory Committee Meeting
Dinsdag 09 mei               10:00 - 12:00        
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