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een verkenning
De introductie van elektronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs
verloopt nog erg aarzelend. Nochtans kunnen centra voor volwassenenonderwijs
(CVO’s) sinds het decreet op het volwassenenonderwijs van 2 maart 1999 gecombineerd
onderwijs aan hun cursisten aanbieden. Voor die combinatie van contactonderwijs en
afstandsonderwijs kunnen zij onder andere een elektronisch leerplatform inschakelen
als virtuele leer-, ontmoetings- en uitwisselingsplaats.

In de verdere uitbouw van een toekomstgericht volwassenenonderwijs worden
elektronische leerplatformen zonder twijfel één van de voornaamste uitdagingen. Een
actiever overheidsbeleid is hier onontbeerlijk.

De projecten die centra al hebben uitgewerkt, zijn zeer uiteenlopend en zetten steevast
heel wat in beweging. Maar de expertise, de inzichten en de ervaringen die daarbij
werden opgedaan, vinden onvoldoende weerklank in het ruime veld van het
volwassenenonderwijs. Kennisdeling is dan ook belangrijk om te voorkomen dat ieder
centrum opnieuw voor zichzelf het pad moet effenen.

In deze probleemverkenning willen we voor CVO’s, directies en lesgevers die op zoek
zijn naar inspiratie, antwoorden formuleren op de meest gehoorde vragen:

Wat verstaan we onder “elektronisch ondersteund leren” en een “elektronisch
leerplatform”?
Waarom elektronisch ondersteund leren implementeren in het volwassenenonderwijs?
Welke gebruiksmogelijkheden moet een elektronisch leerplatform minimaal bieden?
Welke effecten mag men concreet verwachten van het gebruik van een elektronisch
leerplatform?
Hoe bereidt men lesgevers en cursisten voor op het werken via een elektronisch
leerplatform?
Waarop te letten bij de implementatie van elektronisch ondersteund leren in het
volwassenenonderwijs?

Dit boek bevat de bijdragen van de deskundigen die de Vlor raadpleegde over dit
thema. Een synthesetekst bundelt hun inzichten en toetst ze aan deze van
ervaringsdeskundigen. De synthese eindigt met een reeks vaststellingen en verwachtingen
die belangrijk zijn bij het nemen van beslissingen op verschillende beleidsniveaus.
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Vraag een leraar waarom hij of zij ervoor gekozen heeft om in het volwassenenon-
derwijs les te geven, en de kans is groot dat hij/zij argumenten aanhaalt als “kunnen
werken voor een divers en vooral gemotiveerd publiek”, “(relatief) snel de cursus-
sen kunnen aanpassen of vernieuwen in functie van nieuwe ontwikkelingen of
technieken” en zeker ook “mogelijkheden krijgen om te experimenteren met aller-
lei didactische vernieuwingen”.

Vraag een directeur waarom hij of zij zoveel tijd spendeert om een centrum voor vol-
wassenenonderwijs (CVO) optimaal te laten functioneren, en de kans is groot dat
hij/zij ter verklaring aanvoert “kunnen omgaan of werken met zeer diverse en gemoti-
veerde leraars en een dito publiek”, “(relatief) snel kunnen inspelen op de vraag van
cursisten om nieuwe of aangepaste opleidingen of opleidingsonderdelen te organise-
ren” en zeker ook “mogelijkheden krijgen om te experimenteren met allerlei vernieu-
wingen, inclusief didactische” (hoewel men steeds moet zoeken naar het delicate
evenwicht tussen de reglementaire ruwbouw en de creatieve afwerking).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat centra al gestart zijn met het didac-
tisch aanwenden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om het leren
van de vele cursisten gemakkelijker te maken. Sommige hebben daarmee al goede
resultaten geboekt. Al deze initiatieven kan men situeren in een continuüm dat
zich uitstrekt van het ondersteunen van zuiver contactonderwijs, over het organise-
ren van gecombineerd onderwijs, tot zuiver elektronisch afstandsonderwijs. Het
decreet op het volwassenenonderwijs van 2 maart 1999 biedt alleen de mogelijk-
heid om contactonderwijs en gecombineerd onderwijs te organiseren. Bij gecombi-
neerd onderwijs is decretaal bovendien zo vastgelegd dat minstens 50% als contac-
tonderwijs moet worden ingericht. De huidige initiatieven van de centra zijn dan
ook meestal vormen van gecombineerd onderwijs.

Een aantal jaren geleden stapte ons centrum in op een project van zuiver afstands-
onderwijs, waarbij we multimediaal leermateriaal hebben helpen ontwikkelen.
Inspelend op het decreet op het volwassenenonderwijs, hebben wij vervolgens
geprobeerd om een vorm van gecombineerd onderwijs in te richten voor cursisten
met beperkte tijdsmogelijkheden. En op dit ogenblik passen wij een kant-en-klaar
systeem toe dat ondersteuning en verrijking biedt bij een zeer gespecialiseerde
opleiding.
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Bij het implementeren van deze drie activiteiten zijn wij tot twee conclusies geko-
men:
• het invoeren en het effectief gebruiken van elektronisch ondersteunde leeromge-

vingen (ELO’s) zijn complexe en tijdrovende processen die, niet altijd verwacht,
een grote impact hebben op veel andere aspecten van het onderwijsgebeuren;

• talrijke collega’s en diverse organisaties die ook volop aan het experimenteren
zijn met ELO’s, worden in veel gevallen met dezelfde vaststellingen of proble-
men geconfronteerd.

Ook de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) ziet reeds lang de mogelijkheden in van
ELO’s in het volwassenenonderwijs en is zich bewust van de vele initiatieven die
meestal onafhankelijk (van elkaar) worden uitgevoerd en van de vraag van vele in-
stellingen naar informatie over de bruikbaarheid van elektronische leerplatformen
en daaraan aangepaste didactiek(en).

In 2004 besliste de Raad Volwassenenonderwijs van de Vlor daarom om een soort
referentiekader op te stellen dat de CVO’s in eerste instantie ondersteuning zou
kunnen geven bij het invoeren of het verder optimaliseren van het gebruik van elek-
tronische leerplatformen. Later zou de raad dit referentiekader ook kunnen gebrui-
ken om beleidsinitiatieven te beoordelen en adviezen te verlenen.

Om deze doelstellingen te bereiken werd een probleemverkenning georganiseerd
die drie fasen omvatte:
• eerst werden enkele collega’s en beleidsverantwoordelijken, allen met praktijker-

varing in het gebruik van elektronische leerplatformen, samengebracht in een
‘denkgroep’. Het was de taak van deze groep vragen over het gebruik van elektro-
nische leerplatformen te formuleren vanuit hun eigen praktijk en vanuit de
ervaringen op het veld;

• daarna werden die vragen voorgelegd aan een aantal experts uit verschillende
onderwijsmilieus (secundair, hoger en universitair onderwijs) en met diverse
achtergronden. De experts verwerkten de antwoorden op de vragen van de denk-
groep in hun bijdragen (zie deel II) en debatteerden daarover ook met elkaar en
de denkgroep.

• in een laatste fase werden de verworven inzichten volledig uitgewerkt en gebun-
deld in een synthesetekst (zie deel I).

Deze synthesetekst opent met een verkennende inleiding waarin een aantal begrip-
pen worden verkend, de essentiële componenten van een elektronisch leerplatform
geïnventariseerd en de soorten leerplatformen gecatalogeerd. Daarna worden een
aantal kernvragen nauwkeurig onderzocht en beantwoord vanuit diverse gezichts-
hoeken. De verschillende standpunten en opmerkingen uit de teksten van de
experts zijn daarin zorgvuldig verwerkt, net als de resultaten van een recente,
beperkte enquête bij CVO’s.
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Veel standpunten of opmerkingen uit de synthesetekst kunnen wij beamen, maar
leiden soms toch tot onverwachte conclusies. Zo kan het gebeuren dat men bij de
start van een project denkt te zullen werken aan een zeer technisch gebeuren, maar
in de feiten vaststelt dat het implementeren van een ELO niet alleen verschillende
onderwijsprincipes in vraag stelt, maar eveneens de ganse missie en visie van een
centrum grondig kan beïnvloeden. Elektronisch ondersteund leren gaat dus verder
dan een louter technische ingreep.

Als voorzitter van de denkgroep van deze probleemverkenning durf ik tenslotte de
hoop uit te drukken dat het publiceren van de resultaten van deze probleemverken-
ning en de organisatie van daaraan verbonden activiteiten, de katalysator zal zijn
om uiteindelijk te komen tot een concrete, gestructureerde, efficiënte en effectieve
aanpak en samenwerking, die ons moet toelaten de CVO’s om te vormen of uit te
bouwen tot de leertempels van de toekomst.

Guy Jacobsen
Voorzitter van de denkgroep en directeur CVO ‘De Avondschool’ in Oostende
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DEEL I
GEMEENSCHAPPELIJKE
PLATFORMTEKST





1 Elektronische leerplatformen in het
volwassenenonderwijs anno 2005

1.1 Het gebruik van elektronische leerplatformen

Het gebruik van elektronische leerplatformen is in het volwassenenonderwijs nog
erg verscheiden. De centra voor volwassenenonderwijs (CVO) hebben sinds 1999
de mogelijkheid om hun cursisten een combinatie van contactonderwijs en af-
standsonderwijs aan te bieden1. Zij kunnen voor dat gecombineerd onderwijs onder
andere elektronische leerplatformen inschakelen als virtuele leer-, ontmoetings- en
uitwisselingsplaatsen.

Sommige CVO’s gebruiken een elektronisch leerplatform, andere nog niet. Boven-
dien verschillen de initiatieven sterk; van toepassingen die individuele lesgevers
hebben uitgewerkt tot instellingsbrede projecten. We geven enkele voorbeelden:
• In een project gecombineerd onderwijs wisselt een centrum in alle cursussen sys-

tematisch één lesuur contactonderwijs af met één lesuur online leren.
• Een ander centrum biedt in een project afstandsonderwijs alle informaticaoplei-

dingen via een elektronisch leerplatform aan. Om meer computerlokalen be-
schikbaar te hebben en daarmee een zo groot mogelijk doelpubliek te bedienen,
werkt het centrum samen met basisscholen in de regio.

• Een aantal centra slaat de handen in elkaar om samen eigen leermiddelen te ont-
wikkelen die bruikbaar zijn in afstandsonderwijs. Daartoe hebben ze uren ICT-
coördinatie samengevoegd zodat een ondersteunend personeelslid deeltijds kan
worden vrijgesteld.

ELEKTRONISCHE ONDERSTEUND LEREN IN HET VOLWASSENENONDERWIJS 13

1 Vlaams Parlement, decreet op het volwassenenonderwijs, 2 maart 1999.



• Andere centra maken gebruik van bestaande leermiddelen. Zo biedt het leerplat-
form Cisco-Academy Engelstalige leermiddelen aan. Een team van acht personen
heeft alles samen een goeie 40.000 werkuren in de ontwikkeling ervan geïnvesteerd.
De CVO-lesgevers gebruiken deze leermiddelen als achtergrondinformatie bij hun
cursussen. De eigenlijke leerinhouden brengen ze nog steeds volledig via contacton-
derwijs aan en 95% van de cursisten koopt nog het traditionele handboek.

• Een centrum gebruikt een elektronisch leerplatform om cursisten die extra zorg
nodig hebben, optimaal te kunnen bedienen. Dankzij het elektronisch leerplat-
form kunnen deze cursisten het onderwijs van thuis uit verder doorlopen, en dan
een beroep doen op begeleiding van op afstand.

• Een ander centrum gebruikt een elektronisch leerplatform om een project bege-
leid zelfstandig leren vorm te geven. Met behulp van instructiefiches of studie-
wijzers moeten de cursisten zelfstandig aan de slag gaan met de leermiddelen die
voorhanden zijn.

• Sommige centra opteren er voor hun cursisten de mogelijkheid aan te bieden om
zich op eigen initiatief verder bij te werken aan de hand van aanvullend oefen-
materiaal dat beschikbaar is op het elektronisch leerplatform. Dit is dus een
vorm van remediëring waarbij men het leerplatform benut om gerichter te kun-
nen inspelen op de grote verscheidenheid aan leernoden bij de cursisten.

• Weer andere centra maken in het project CVO-online gebruik van het elektronisch
leerplatform van BIS Online. Met dit leerplatform van de afdeling ‘Begeleid Indivi-
dueel Studeren’ van de Vlaamse overheid organiseren zij online afstandsleren; voor-
namelijk modulair opgebouwde taalopleidingspakketten die de cursisten op een
flexibele wijze kunnen doorlopen1.

De grote verscheidenheid illustreert dat de centra nog op zoek zijn. Ze zijn bereid te
experimenteren, maar er leeft tegelijk nog veel onduidelijkheid over hoe ze elektro-
nische leerplatformen effectief en efficiënt kunnen inzetten. Uit het EuroPACE-rap-
port over ‘Het gebruik van e-leren in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen’
(2003) bleek trouwens al dat de meeste organisaties nog geen geëxpliciteerde visie
hebben over e-leren. Soms is de visie en het daaraan gekoppelde beleid ad-hoc ont-
staan, in andere gevallen blijft visievorming een latent gegeven. Ter illustratie ver-
wijzen we graag naar het onderzoek van de Vlaamse onderwijsinspectie naar de
introductie en het gebruik van ICT op de verschillende onderwijsniveaus2. Voor
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het volwassenenonderwijs spitste dit onderzoek zich toe op de 22 centra die de op-
leiding Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (GPB) aanbieden. Iets minder
dan de helft van die centra gaat voor ICT uit van een uitgeschreven visie en actie-
plan. In vergelijking met centra zonder actieplan, kunnen deze beleidsmatig sterke
centra ook terugvallen op een hechter en meer betrokken team. Maar dat betekent
dus dat iets meer dan de helft van de centra die cursisten opleiden die later als
leraar in het onderwijs terecht zullen komen, ad-hoc omspringt met de vele uitda-
gingen die het integreren van ICT in onderwijssettings biedt.

Meer algemeen stellen we vast dat de concrete toepassingen op het terrein erg ver-
schillen. Ieder centrum en elk initiatief maakt zijn eigen leerproces door bij het
inschakelen van elektronische leerplatformen, botst op uiteenlopende knelpunten
en sleutelt aan oplossingen die bruikbaar zijn in de eigen context. Tegelijk zijn de
randvoorwaarden om elektronische leerplatformen voluit te beginnen gebruiken
nog onvoldoende gekend en ingevuld in de sector van het volwassenenonderwijs.

1.2 Relevante decretale bepalingen

Het decreet op het volwassenenonderwijs van 2 maart 1999 biedt CVO’s dus de
mogelijkheid om een gedeelte van het onderwijs aan te bieden via gecombineerd
onderwijs, zijnde een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs.
Daarbij moet het aandeel van het contactonderwijs minimaal 50 % van het aantal
lestijden van een module of van een vak blijven uitmaken. De regering kan voor
bepaalde projecten wel afwijkingen toestaan op deze algemene regel voor een
periode van hoogstens vijf jaar. Verder is de regering ook gemachtigd projecten te
ondersteunen die zich toeleggen op de ontwikkeling van vormen van afstandson-
derwijs die benut worden in een context van gecombineerd onderwijs.

Een kanttekening hierbij is dat het decreet volwassenenonderwijs de opdracht van
lesgevers niet expliciet omschrijft. Wel wordt hun lesopdracht in lesuren uitge-
drukt. Dat roept vragen op wanneer men het takenpakket van lesgevers in het
kader van gecombineerd onderwijs concreet wil uitwerken. Wat met de beschik-
baarheid van deze personen buiten de contacturen? Wanneer en hoe worden zij
geacht ondersteuning te geven aan cursisten die (tijdelijk) van op afstand leren?
Behoort ook de ontwikkeling van leermiddelen die geschikt zijn om te gebruiken
op het elektronisch leerplatform, tot de opdracht van lesgevers?
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1.3 Vaak gehoorde vragen op het terrein

Binnen het huidige decretale kader kunnen de CVO’s dus puur contactonderwijs
aanbieden of kiezen voor een combinatie van contact- en afstandsonderwijs. Is dit
laatste het geval, dan spreken we over gecombineerd onderwijs, in de literatuur ook
‘blended learning’ genoemd.

De overheid laat het initiatief om gecombineerd onderwijs te organiseren aan de
centra zelf over. Maar heel wat CVO’s die hiermee wensen te experimenteren, vra-
gen zich af welke concrete invullingen ze aan gecombineerd onderwijs kunnen
geven en hoe een elektronisch leerplatform daarbij echt functioneel kan zijn. En
ook tal van centra die zich voorlopig niet aan gecombineerd onderwijs willen
wagen, zijn op zoek naar een zinvolle aanwending van een elektronisch leerplat-
form, bijv. om hun contactonderwijs te optimaliseren en zo betere leerresultaten te
behalen met de cursisten.

In deze probleemverkenning willen we als handreiking naar de CVO’s en hun lesge-
vers antwoorden formuleren op de meest gehoorde vragen op het terrein:
• Wat is een elektronisch leerplatform?
• Welke gebruiksmogelijkheden moet een leerplatform minimaal bevatten?
• Met welk doel implementeren we leerplatformen in het (volwassenen)onder-

wijs?
• Welke effecten mag men concreet verwachten van het gebruik van een leerplat-

form?
• Waarop moet men letten bij de implementatie van een leerplatform in een

onderwijscontext?
• ...

2 Doel van deze probleemverkenning

In een samenleving waarin de aandacht voor ‘levenslang en levensbreed leren’ sterk
groeit en men ‘leren los-van-plaats-en-tijd’ meer en meer als een cruciale hefboom
ziet, mogen we verwachten dat ook in het onderwijs het gebruik van elektronische
leerplatformen sterk zal toenemen. Gevraagd naar de meerwaarde van e-leren, ver-
wijzen aanbieders in het volwassenenonderwijs naar het eigentijdse karakter van
deze aanpak en naar de mogelijkheden tot flexibiliseren en differentiëren die erin
vervat zitten (EuroPACE, 2003). Bovendien overweegt het departement Onderwijs
het elektronisch leerplatform van BIS-Online gratis ter beschikking te stellen van
de centra voor volwassenenonderwijs, als het lopende experiment CVO-online suc-
cesvol is. Dat alleen al legt een zekere druk op alle centra om zich te beraden over
het gebruik van elektronische leerplatformen.
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Met deze probleemverkenning willen we de centra ondersteunen wanneer zij afwe-
gingen maken in functie van de eigen situatie. Dat kan in eerste instantie door te
antwoorden op de bovenvermelde, vaak gehoorde vragen. Maar daarnaast zullen
wij in deze probleemverkenning vooral ingaan op de volgende acht kernvragen. De
rechterkolom vermeldt het onderdeel of de rubriek van dit rapport waar een
antwoord wordt geformuleerd.

Concreet zullen we in deze probleemverkenning: Zie
1 nagaan of gecombineerd onderwijs kan bijdragen tot de realisatie

van de doelstellingen van het volwassenenonderwijs;
4

2 nagaan hoe elektronische leerplatformen het contactonderwijs
kunnen ‘verrijken’;

4.2.1

3 nagaan hoe bij gecombineerd onderwijs het gedeelte afstands-
onderwijs en het gedeelte contactonderwijs elkaar kunnen
‘afwisselen’;

4.2.2

4 nagaan welke ‘verruimende’ mogelijkheden elektronisch ondersteund
leren nog in petto heeft op het vlak van zelfgestuurd en (inter)actief
leren;

4.3

5 nagaan hoe men lesgevers en cursisten kan stimuleren om elektro-
nische leerplatformen te gebruiken, en welke leermiddelen en
didactische werkvormen daarvoor nodig zijn;

5.3

6 nagaan met welke criteria of parameters men rekening moet houden
bij het kiezen van een elektronisch leerplatform;

6.1

7 nagaan welke directe en indirecte kosten verbonden zijn aan de
implementatie en het gebruik van een elektronisch leerplatform;

6.2

8 nagaan in hoeverre centra voor volwassenenonderwijs al
experimenteren met elektronisch ondersteund leren en welke
inspirerende praktijkvoorbeelden hen daarbij kunnen helpen.

7

Vooruitlopend op de begripsverduidelijking (zie hoofdstuk 3) willen we hier onder-
strepen dat we het gebruik van elektronische leerplatformen die uitsluitend bedoeld zijn
voor afstandsonderwijs bewust niet mee hebben opgenomen in deze probleemverken-
ning. Daar zijn verschillende redenen voor:
• Het decreet volwassenenonderwijs schept de mogelijkheid niet om deze doorge-

dreven vorm van afstandsonderwijs aan te bieden.
• Het vormgeven van elektronische leerplatformen die integraal op afstandsonder-

wijs zijn afgestemd vergt een meer doorgedreven uitwerking van alles wat op het
platform aan de cursisten wordt aangeboden, in vergelijking met platformen
voor ondersteuning van contact- of gecombineerd onderwijs.

• Voor cursisten in het volwassenenonderwijs is een zorgvuldig afgewogen mix van
contactonderwijs en afstandsonderwijs de meest haalbare kaart (zie 4.2.2).
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Om antwoorden te genereren op bovenvermelde kernvragen, hebben we een aantal
experten1 samengebracht die vanuit zeer uiteenlopende achtergronden vertrouwd zijn
met deze materie. Daarbij hebben we in drie fasen gewerkt. In een eerste fase hebben
we diverse mensen uit de praktijk samengebracht om vragen te formuleren vanuit hun
eigen ervaringen met het gebruik van elektronische leerplatformen (d.i. de denkgroep).
In een tweede fase hebben we aan een aantal experts gevraagd antwoorden te formule-
ren op deze vragen. Tijdens een tweedaags seminarie werden deze antwoorden
gezamenlijk met de leden van de denkgroep besproken.

De aldus verworven inzichten werden in een derde fase door de denkgroep gebun-
deld tot het voorliggende referentiekader. Dit referentiekader moet de centra
ondersteuning bieden bij de invoering of de verdere optimalisering van het gebruik
van elektronische leerplatformen. De Vlor zal dit referentiekader benutten als
inspiratiebron wanneer hij over dit thema beleidsinitiatieven beoordeelt en advies
verleent.

3 Wat is een elektronisch leerplatform? Componenten
en constructie

3.1 De begrippenkwestie: elektronische leeromgeving of
elektronisch leerplatform?

3.1.1 Terminologische verwarring

In de literatuur stellen we veel terminologische verwarring vast. De begrippen
‘elektronisch leerplatform’ en ‘elektronische leeromgeving’ worden veelal als syno-
niemen gehanteerd. Toch lijkt het aangewezen het begrip leerplatform uitsluitend te
gebruiken voor de technologische component, de software dus. Volgens Koper (zie:
Awouters, 2005) verwijst de term leeromgeving immers naar “een sociaal systeem,
gericht op de permanente ontwikkeling en certificering van menselijke kennis en com-
petenties”. Vandaar dat we met deze term meteen verwijzen naar alle componenten in
de leercontext: de cursist, de leermiddelen, de docent en het leerplatform. Wanneer
alle leren uitsluitend via het leerplatform verloopt en we dus te maken hebben met een
doorgedreven vorm van afstandsonderwijs zouden we kunnen spreken over een elek-
tronische leeromgeving. Maar correcter en meer to-the-point blijkt in dat geval de
Engelstalige term learning management system, vermits de aansturing van het leren dan
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volledig elektronisch is gemaakt zonder dat daarmee evenwel gezegd is dat alle leren
noodzakelijkerwijze elektronisch zal verlopen.

We spreken dan ook beter over elektronisch ondersteund leren. Vandaar ook dat wij het
in deze probleemverkenning consequent willen hebben over een elektronisch onder-
steunde leeromgeving en zullen nagaan welke de specifieke plaats en de functionaliteit
daarbuiten is van een ‘elektronisch leerplatform’ (ELP).

Er zijn trouwens nog veel andere, schijnbare synoniemen gangbaar voor de techno-
logische component: auteurssysteem, virtuele leeromgeving, teleleerplatform, digi-
tale leeromgeving, enz. De huidige terminologische verwarring is deels ook een
gevolg van verschillen in de afbakening van het ‘onderwerp’. Wat hoort wel en wat
niet tot een elektronisch ondersteunde leeromgeving of meer in het bijzonder tot
het elektronisch leerplatform?

Concreter nog is het onze vraag vanaf wanneer we met recht en reden mogen spreken
over elektronisch ondersteund leren? Aan welke minimale vereisten moet voldaan
zijn? Welke componenten moeten minimaal aanwezig zijn in het ondersteunende
elektronische leerplatform?

Kan men spreken van een elektronisch ondersteunde leeromgeving van zodra een
individuele leraar zijn cursus op het internet publiceert? Of gaat het er veeleer om
dat lesgevers en cursisten minimaal op regelmatige basis met elkaar communiceren
via e-mail? Of kan men pas gewag maken van een elektronisch ondersteunde leer-
omgeving wanneer er gebruik wordt gemaakt van een instellingsgeïntegreerd elek-
tronisch leerplatform? Een antwoord op de vraag naar het ‘minimum’ of naar de
‘essentiële componenten’ formuleren we onder 3.2.

3.1.2 Een voorstel van begrippenkader

We zullen dus in het kader van deze probleemverkenning systematisch de begrip-
pen ‘elektronisch ondersteunde leeromgeving’ en ‘elektronisch leerplatform’ ge-
bruiken. Voor een goed begrip lichten we beide nog wat toe.

Een leeromgeving is de omgeving waarbinnen de cursist leert. De leeromgeving
omvat het geheel aan personen, media en infrastructuur door middel waarvan de
lerende kan leren. Traditioneel denken we dan aan de lesgever, de medecursisten,
het cursusmateriaal, de leerdoelen, het oefenmateriaal, de informatiebronnen, de
klasruimte, het schrijfgerief, enz.

We willen die leeromgeving zo krachtig mogelijk maken zodat de cursist die zaken
leert die we wensen dat hij leert en liefst op zo kort mogelijke tijd. In de literatuur
over onderwijsonderzoek heeft men het dan ook vaak over het creëren van een
‘krachtige leeromgeving’. Wanneer men bovendien gebruik maakt van ICT om een
leeromgeving krachtig te maken, kunnen we spreken over een krachtige, elektro-

ELEKTRONISCHE ONDERSTEUND LEREN IN HET VOLWASSENENONDERWIJS 19



nisch ondersteunde leeromgeving. Wel blijft het ook in dat geval zo dat de ICT-
component slechts één van de middelen is die benut zal worden om de leeromge-
ving krachtig te maken.

Alleen als alle aansturing van het leren via ICT verloopt, en er dus echt sprake is van
leren los-van-plaats-en-tijd, fungeert ICT als het ‘centrale kanaal’ waarlangs alle
contacten tussen lesgevers en cursisten, en tussen de cursisten onderling plaatsheb-
ben omdat er niet meer op een vaste cursusplaats wordt afgesproken. Deze situatie
kan zich tijdelijk of permanent voordoen. In het eerste geval kan het bijvoorbeeld
zo zijn dat een cursist gedurende enkele weken of maanden in het buitenland ver-
toeft en van daaruit via een elektronisch leerplatform verder participeert aan het
leren. Of een cursus wordt zo opgebouwd dat de contacturen afgewisseld worden
met periodes waarin er enkel via een elektronisch leerplatform kan worden gecom-
municeerd. Wanneer het leren permanent via een leerplatform verloopt, spreken
we van doorgedreven afstandsonderwijs; een vorm van onderwijs die buiten deze
probleemverkenning valt.

Voor de duidelijkheid zullen wij in wat volgt ook spreken van ‘elektronisch onder-
steund leren’ en van een ‘elektronisch ondersteunde leeromgeving’ in gevallen waar
er tijdelijk uitsluitend wordt geleerd – of beter nog – wordt gecommuniceerd via
ICT.

De term ‘elektronisch leerplatform’ verwijst naar de ICT-component zelf, naar de
technologie of de software waarmee de centra voor volwassenenonderwijs en hun
lesgevers een elektronisch ondersteunde leeromgeving tot stand zullen brengen. In
3.2. bepalen we een aantal minimumeisen waaraan een elektronisch leerplatform
moet voldoen om daadwerkelijk bij te dragen tot de creatie van een elektronisch
ondersteunde leeromgeving.

Samengevat

In deze probleemverkenning staat de afwisseling centraal tussen contactonderwijs
en het aanvullend kunnen organiseren van afstandsonderwijs. Voor dat laatste
wordt een beroep gedaan op een elektronisch leerplatform. In het kader van gecom-
bineerd onderwijs is dit platform slechts één van de middelen om een krachtige
leeromgeving te creëren, naast bijv. de lesgever, de medecursisten, de informatie-
bronnen, enz. Daarom zullen we in deze synthesetekst consequent het begrip
‘elektronisch ondersteunde leeromgeving’ benutten naast de term ‘elektronisch
leerplatform’. Het is onze bedoeling na te gaan welke specifieke plaats en functio-
naliteit het elektronisch leerplatform heeft binnen een elektronisch ondersteunde
leeromgeving en bij het vormgeven aan elektronisch ondersteund leren.
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3.2 Componenten van een elektronisch leerplatform

Aan een elektronisch leerplatform (ELP) kunnen we verschillende componenten
onderscheiden. De realiteit leert dat het niet opportuun is om naar een uniforme
omschrijving te streven van wat elektronische leerplatformen zijn of zouden moe-
ten zijn. De bestaande verscheidenheid maakt het tot op zekere hoogte mogelijk
bewust te kiezen voor een ELP dat beantwoordt aan de verwachtingen van de eigen
organisatie, maar ook aan het investeerbare budget. Bovendien moeten we rekenin-
g houden met de snelle evoluties op het gebied van softwareontwikkeling en zullen
we bij het maken van keuzes, altijd moeten openstaan voor de nieuwe mogelijkhe-
den die zich straks zullen aandienen.

Vandaar dat wij ons hieronder beperken tot het aangeven van welke componenten
minimaal aanwezig moeten zijn, opdat er sprake kan zijn van een elektronisch leer-
platform én van elektronisch ondersteund leren.

3.2.1 Overzicht van alle componenten

Algemeen gaan we ervan uit dat een elektronisch leerplatform ten minste het feite-
lijke onderwijsleerproces moet kunnen ondersteunen. Volgens meerdere experten
is het eigen aan een ELP dat deze ondersteuning erop gericht zal zijn de cursisten
aan te zetten tot zelfstandig en samenwerkend leren. Dat zal zich weerspiegelen in
wat we in de rechtse kolom van tabel 1 zullen aankruisen als essentiële componen-
ten die minimaal aanwezig moeten zijn. Daarnaast onderscheiden we allerlei com-
ponenten die meer te maken hebben met de administratieve en beheersmatige
‘omkadering’.

De aangekruiste rubrieken in de rechtse kolom illustreren dat een elektronische leer-
platform tenminste het feitelijke onderwijsleerproces moet kunnen ondersteunen.
Minimaal moet dus aanwezig zijn:
• communicatiemedia voor de cursisten en voor de lesgevers;
• de mogelijkheid om leer- en toetsmaterialen aan te bieden;
• de mogelijkheid tot taakmanagement;
• een systeem dat toelaat de voortgang van de cursisten te volgen.

Naast deze essentiële componenten kunnen elektronische leerplatformen ook uit-
gebreid worden met:
• de mogelijkheid om materialen te ontwikkelen en te beheren (o.a. bronnen-,

leer- en toetsmateriaal, didactische werkvormen, enz.);
• de mogelijkheid om ondersteunende processen toe te wijzen aan cursisten zodat

zij het eigen en het gezamenlijke leren kunnen beheren (o.a. om zelf groepsruim-
tes te reserveren, overzichten van leervorderingen te consulteren, gekozen leer-
routes aan te sturen, enz);
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• de administratieve ondersteuning van het onderwijsleerproces (o.a. inschrijven
van cursisten, inroosteren van docenten, beheren van examenresultaten, enz.);

• een managementsysteem voor opleidingsmodules en curricula.

Tabel 1: Componenten van een elektronisch leerplatform.

Componenten Deelcomponenten Minimaal
aanwezig?

Materialen ontwikkelen en/of
beheren

Ontwikkelen en beheren van curricula en opleidings-
modules

Ontwikkelen en beheren van bronnen-, leer- en
toetsmaterialen

Ontwikkelen en beheren van didactische werkvormen

Elektronisch ondersteunen
van het onderwijsleerproces

Aanbieden van cursusinformatie en referenties X

Aanbieden van leermaterialen X

Tools voor taakmanagement X

Tools voor het beheer van het eigen en het geza-
menlijke leren (o.a. voor het reserveren van groeps-
ruimtes, voor het raadplegen van overzichten van
leervorderingen, voor het aansturen van de gekozen
leerroute, ...)

Elektronisch ondersteunen
van het evaluatieproces

Aanbieden van interactieve zelftoetsmaterialen met
onmiddellijke feedback

X

Terugkoppelen van feedback op de resultaten van
evaluatietoetsen

X

Aanbieden van een elektronisch portfolio

Elektronisch ondersteunen
van communicatie i.v.m. on-
derwijs- en evaluatieproces-
sen

Communicatiemedia voor cursisten onderling, voor
cursisten en lesgevers, enz. (o.a. discussiefora, e-
mail, prikbord, kalender, ...)

X

Communicatiemedia voor lesgevers (o.a. ondersteu-
ning vakgroepwerking, uitwisseling van goede prak-
tijkvoor-beelden, ...)

X

De administratieve onder-
steuning van onderwijs- en
evaluatieprocessen

Registeren van cursisten X

Inschrijven van cursisten

Inroosteren van lesgevers

Beheren van evaluatieresultaten X

Reserveren van lokalen

Een cursistenvolgsysteem Bepalen van de leerroutes van cursisten

Volgen van de studievoortgang van cursisten X

22 PLATFORMTEKST



3.2.2 (Zelf-)sturing mogelijk maken

Diverse experten vinden het integreren van een volgsysteem dat de voortgang van
cursisten bijhoudt van cruciaal belang. Voor Maarten Cannaerts (zie bijdrage in
deel II) is deze tool noodzakelijk om cursisten tijdig de nodige ondersteuning en
bijsturing te kunnen geven. Waar de cursisten in een elektronisch ondersteunde
leeromgeving de leerprocessen veel meer zelf sturen, is het belangrijk hun voort-
gang traceerbaar te kunnen maken. Ook Karel Van Rompaey1 onderschrijft dit met
de opmerking dat we ook het beheren van de evaluatieresultaten moeten zien als een
essentieel onderdeel van het elektronische leerplatform. Tegelijkertijd onderstreept
Maarten Cannaerts dat de mogelijkheden van een elektronisch portfolio nadrukkelij-
ker verkend moeten worden.

Waar een volgsysteem eerder een tool is in handen van lesgevers, is een portfolio
een instrument dat de cursist toelaat om de eigen leerervaringen te bundelen en op
een overzichtelijke manier toegankelijk te maken voor zichzelf, de medecursisten
en de lesgevers. Als weergave van de competenties waaraan de cursist tijdens de les-
senreeksen of de opleiding heeft gewerkt, beantwoordt een portfolio ook veel meer
aan de idee van de autonome lerende die zelf kan beslissen wanneer leerinhouden
zijn verworven en wanneer de sprong naar andere inhouden kan worden gemaakt.
Binnen een open leerlandschap (Lowyck, 1999) is het ook veel meer aan de cursisten zelf
om de eigen leerroutes samen te stellen.

Een aandachtspunt dat we hieruit kunnen weerhouden is alvast dat in een elektro-
nisch leerplatform twee tendensen soepel op elkaar afgestemd moeten worden:
enerzijds de noodzaak om leerresultaten en -effecten traceerbaar en zichtbaar te
maken, en anderzijds tools voorzien waarmee de cursist het eigen leren op zinvolle
manier kan sturen.

3.2.3 Hoogwaardige leerinhouden ontwikkelen

Ook bij de component materialen ontwikkelen en beheren moeten een paar kantteke-
ningen geplaatst worden. Maarten Cannaerts (zie bijdrage in deel II) merkt op dat het
ontwikkelen van leermiddelen, zeker wanneer het gaat om hoogwaardige interactieve
en multimediale content eigenlijk niet thuishoort in het rijtje van componenten. Om
deze content te ontwikkelen zijn immers speciale softwarepakketten nodig (Dre-
amWeaver, Flash, Java, enz.) die los van het elektronisch leerplatform worden
gebruikt. Dat is niet zo voor bijv. een tekst-editor of een e-mailapplicatie, die veelal wel
geïntegreerd worden aangeboden. Het ontwikkelen van hoogwaardige content gebeurt

ELEKTRONISCHE ONDERSTEUND LEREN IN HET VOLWASSENENONDERWIJS 23

1 Hoewel er van Karel Van Rompaey geen geschreven neerslag bestaat van zijn bijdrage als expert
tijdens het tweedaagse seminarie (zie ook voetnoot 2), verwijzen wij in deze synthesetekst wel
meermaals naar de geschreven reacties die hij ons voor het seminarie bezorgde en naar zijn
mondelinge toelichting tijdens de tweedaagse.



bovendien het best in team, want naast een vakdidacticus zijn veelal ook een program-
meur/ontwikkelaar en een graficus/designer nodig. Door ervan uit te gaan dat de ont-
wikkelingstools best wel in het elektronisch leerplatform worden geïntegreerd, sterken
we de lesgevers onbedoeld in de gedachte dat zij in de nieuwe context met klassieke
leermiddelen zullen blijven werken. De kans is dan zeer reëel dat zij op het leerplat-
form teksten, PowerPoint-presentaties, stukjes video, enz. samenbrengen in een
documentenlijstje die de cursisten los van elkaar dienen aan te spreken.

Het ontwikkelen van hoogwaardige leermiddelen bestaat er evenwel juist in tekst,
beeld en geluid op een geïntegreerde en interactieve manier aan te bieden; liefst met
aandacht voor de inzichten van de Cognitieve Multimedia Theorie (zie o.a. Awouters
en Schuer, 2005; De Westelinck & Valcke, 2005). Deze inzichten houden ons immers
voor dat het er niet zozeer om gaat lange lappen tekst op een computerscherm ter
beschikking te stellen zodat cursisten verplicht worden naar onder en naar boven, en
soms ook naar links en rechts, te ‘scrollen’. Het komt er integendeel op aan de infor-
matie zo goed mogelijk samen te ballen en binnen de ruimte van het scherm ter
beschikking te stellen zodat de cursist nadat hij het geheel vluchtig heeft ‘gescand’, zelf
kan beslissen naar welke onderliggende informatie hij allemaal zal doorklikken. Bijko-
mend is het nuttig dat het ‘doorklikpad’ voortdurend zichtbaar blijft op het scherm
(bijv. ‘Musea > Steden > Gent > De School van Toen’) zodat men met één muisklik
naar om het even welk bovenliggend niveau kan terugspringen. Deze andere organisa-
tie van het leermateriaal, nodigt meteen ook uit tot veel meer interactiviteit en zelfstu-
ring. Nog volgens Valère Awouters (2005) heeft onderzoek uitgewezen dat tekst lezen
vanaf een beeldscherm 25% trager verloopt dan vanaf een papieren drager. Ge-
schreven leermateriaal elektronisch aanbieden moet dus ook echt zinvol zijn. Systema-
tisch doorklikmogelijkheden inbouwen naar onderliggende informatielagen, zodat de
wendbaarheid en dus ook de betrokkenheid van de lerende optimaler wordt, maakt
het leren vanaf het scherm wel de moeite waard.

Zoals we verderop nog zullen inbrengen, kost de ontwikkeling van dergelijke hoog-
waardige leermiddelen handenvol geld en is de roep naar ‘herbruikbaarheid’ ervan
groot. Meer en meer groeit het besef dat er best ook over de instellingsmuren heen
samengewerkt kan of moet worden. Dat alles verklaart natuurlijk meteen waarom
er wereldwijd ook een enorme belangstelling bestaat voor contentmanagementsys-
temen (CMS). Het ontwikkelen en respecteren van relevante uitwisselingsstand-
aarden voor content heeft hier rechtstreeks mee te maken, en momenteel is er op
het gebied van CMS-tools nog heel wat aan het bewegen. Dat de meeste elektroni-
sche leerplatformen nog niet voorzien in een CMS is begrijpelijk, maar op termijn
zal het wellicht een onmisbaar onderdeel worden. Wat meteen de uitwisselbaar-
heid van de ontwikkelde leermiddelen ten goede zal komen, niet alleen tussen alle
docenten van een centrum maar ook over de centrummuren heen.
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Samengevat

Een elektronisch leerplatform moet erop gericht zijn de cursist zoveel mogelijk aan
te spreken als iemand die het eigen leren kan sturen. Essentiële componenten van
het leerplatform zijn daartoe niet alleen de leermiddelen, maar ook zelftoetsmoge-
lijkheden en tools die het mogelijk maken de eigen voortgang te zien. Naast het
automatisch bijhouden van de studieresultaten van iedere cursist, wordt ook een
elektronisch portfolio als een onmisbaar instrument gezien.

Ook het kunnen aanbieden van hoogwaardige multimediale leermiddelen die in
sterkere mate dan nu dikwijls het geval is interactiviteit toelaten, is daartoe essen-
tieel. Maar het is geen evidentie om deze leermiddelen als individuele lesgever te
ontwikkelen. Een ontwikkelteam op instellingsniveau is een minimumvereiste,
zodat lesgevers voor ontwerp en programmatie bij deskundigen terecht kunnen.
Zolang dat niet het geval is, zullen lesgevers veelal gewoon hun klassieke materialen
op het elektronisch leerplatform onder brengen. Maar het verdient aanbeveling om
ook instellingsoverstijgend aan te sturen op samenwerking bij de ontwikkeling van
eigentijdse leermiddelen. Herbruikbaarheid en uitwisselbaarheid zullen hierbij
meer en meer aan de orde zijn.

Hoe elektronische leerplatformen er in de nabije toekomst zullen uit zien, hangt
mee af van de keuzes die zullen worden gemaakt op gebied van onderwijs en leren.
Als we ervan uitgaan dat zelfsturing inderdaad de centrale kapstok is waaraan we
het leren meer en meer willen ophangen, dan zullen de consequenties daarvan zich
ook weerspiegelen in de verdere uitbouw van elektronische leerplatformen. Hoewel
de ontwikkeling van elektronische leerplatformen in eerste instantie geconcen-
treerd moet blijven op het ondersteunen van het onderwijsleerproces, is ook de uit-
breiding met administratieve tools en met instrumenten voor het beheer van mate-
rialen en middelen zeer nuttig om de omkadering die nodig is op het niveau van de
opleidingsinstelling hanteerbaar te houden.

3.3 Een modulair opgebouwd of geïntegreerd elektronisch
leerplatform

3.3.1 Een modulaire opbouw om up-to-date te kunnen blijven

Met de term elektronisch leerplatform verwijzen we in de eerste plaats naar een
geheel van softwaretoepassingen. De term ‘platform’ doet vrij snel de indruk ont-
staan dat het altijd gaat om een totaalpakket waarin alle functionaliteiten geïnte-
greerd worden aangeboden aan de gebruikers. Een ELP kan echter ook samenge-
steld zijn uit verschillende deelpakketten die doelbewust aan elkaar werden
gekoppeld. Afhankelijk van de specifieke vraag van lesgevers of van de keuzes die
vakgroepen maken, kan de onderwijsinstelling beslissen om specifieke pakketten
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aan het leerplatform te koppelen. Zeer bekende voorbeelden zijn Question Mark
Perception en HotPotatoes waarmee men sets van zelftoetsvragen kan genereren.
Daarnaast bestaat er software die het mogelijk maakt om diverse documenttypes
makkelijker te integreren en zo ook beschikbaar te maken binnen het platform.
Voorbeelden zijn Canvas en Recombo.

Deze integratie loopt niet altijd van een leien dakje. Karel Van Rompaey verwijst
bijvoorbeeld naar de mislukte integratie van HotPotatoes in het leerplatform
Smartschool en naar de moeilijkheden bij de pogingen om Question Mark Percep-
tion te integreren in het leerplatform Blackboard. Toch is het duidelijk dat aanbie-
ders van elektronische leerplatformen voor de uitdaging staan om hun producten
mee te laten groeien in een snel evoluerende markt. Zij kunnen dus niet anders dan
te kiezen voor de weg van toenemende integratie zodat een alsmaar grotere uitwis-
seling van content mogelijk wordt. We merkten al op dat daartoe ook wereldwijd
gewerkt wordt aan ‘standaarden’ die de soepele koppeling van softwaretoepas-
singen mogelijk moet maken. Wat dat betreft staan we pas aan het begin van een
hele evolutie...

Maar ook een leerplatform zelf kan deels in gemodulariseerde vorm worden aange-
boden op de markt. Zo kunnen gebruikers van het leerplatform Blackboard via de
aanschaf van ‘building blocks’ extra faciliteiten toevoegen aan de basisvoorzie-
ningen. Voorbeelden van dergelijke extra blokken zijn: integratie van weblog-facili-
teiten in het leerplatform, een ‘plagiaat-checker’ voor alle documenten die de cur-
sisten op het leerplatform publiceren, een tool om de graad van deelname van de
cursisten aan een discussieforum te meten, enz. Toepassingen kortom die gericht
willen inspelen op allerlei actuele vragen die leven aan de kant van onderwijsinstel-
lingen. Ook open source software-leerplatformen zoals Dokeos zijn modulair van
opbouw. En zij bieden aan de onderwijsinstellingen als extra faciliteit dat er te allen
tijde nieuwe, instellingseigen modules ontwikkeld en gekoppeld kunnen worden
aan de modules die voor iedereen vrij beschikbaar zijn (Gombeir & Questier,
2005).

Specifiek voor het volwassenenonderwijs zou men kunnen denken aan modules die
een competentiegerichte benadering voor staan, en tegelijk ook het uittekenen van
individuele leerroutes bevorderen. Het moet evenwel gezegd dat instellingseigen
modules ontwikkelen impliceert dat de nodige expertise in huis is om dit te realise-
ren; een ICT-coördinator die ook programmeur is, zal in dat geval geen overbodige
luxe zijn. Als dit niet het geval is, dan zal men een beroep moeten doen op een servi-
cecentrum dat in opdracht producten ‘op vraag’ en ‘op maat’ bij programmeert.

Het gros van de elektronische leerplatformen die op de markt te koop worden aan-
geboden, behoort tot het geïntegreerde type. Ze geven potentiële gebruikers zeker-
heid op het vlak van gebruiksvriendelijkheid en duidelijkheid over de direct te leve-
ren financiële inspanningen. Maar gelet op de snelle evoluties op het gebied van
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software-ontwikkeling, moeten we hier tegen inbrengen dat een modulaire schake-
ling van softwaretoepassingen steeds een realiteit zal blijven waarmee men rekenin-
g moet houden. Ook een geïntegreerd leerplatform zal moeten inspelen op de in
ontwikkeling zijnde standaarden en in staat moeten zijn nieuwe softwaretoepas-
singen te integreren, wil het compatibel blijven met de vragen op het terrein. Zoniet
zadelt het zijn gebruikers op met het ‘vendor lock-in’-syndroom. Dit laatste houdt
in dat eens de gebruikers voor het platform hebben gekozen, ze er zichzelf in
opsluiten, tenzij ze na verloop van tijd radicaal kiezen voor de migratie naar een
ander platform; wat – gezien de te leveren financiële inspanningen – allesbehalve
evident is.

Op dit punt pleit Maarten Cannaerts (zie bijdrage in deel II) ervoor om een ‘open
geïntegreerde oplossing’ te kiezen. Daarbij voorziet het platform op een geïnte-
greerde wijze in de essentiële componenten van een ELP (cfr. 3.2.1.), maar is het
tegelijk ook voldoende open geprogrammeerd om gemakkelijk koppelingen te kun-
nen leggen naar bestaande toepassingen of nieuwe ontwikkelingen. Dit laatste
moet ook toelaten dat centra die dat wensen, eigen voorzieningen soepel kunnen
koppelen aan of combineren met het gebruik van het gekozen leerplatform. Het
ontwikkelen van uitwisselingsstandaarden zal hierbij eens te meer een cruciale rol
spelen. Maar ook de bewuste keuze voor open source toepassingen en de bijho-
rende dienstverlening moet men als een belangrijke hefboom zien.

3.3.2 Geïntegreerd in functie van de gebruiksvriendelijkheid

Een geïntegreerd platform is vanuit het oogpunt van de cursist natuurlijk wel aan-
gewezen. Zo wijst Maarten Cannaerts (zie bijdrage in deel II) er op dat de keuze
voor één portaal waarachter de cursist instellingsbreed alle functionaliteiten met
betrekking tot zijn leerproces terugvindt, het best beantwoordt aan de wensen van
die cursist. Eens de gebruikersnaam en het paswoord zijn ingetikt, moet alles bin-
nen handbereik zijn. We hebben het dan over de mogelijkheden om zich online in
te schrijven voor een cursus, het uurrooster en virtuele prikborden te raadplegen,
email-toepassingen te gebruiken, interactieve en multimediale lessen door te ne-
men, zichzelf te toetsen, met medecursisten en lesgevers te communiceren, de eigen
toetsresultaten op te volgen, enz.

Zolang er niet instellingsbreed gekozen wordt voor één portaal, loopt de cursist het
risico voor verschillende lesgevers ook verschillende weblocaties te moeten opzoe-
ken en desnoods ook telkens opnieuw te moeten inloggen om een beveiligd cursus-
domein te betreden. Deze situatie is niet gebruiksvriendelijk omdat ze cursisten tel-
kens weer verplicht om de opbouw van elk systeem en de navigatiemogelijkheden
waarin het voorziet te verkennen. Eén elektronisch leerplatform kiezen voor de in-
stelling betekent dat deze tool ‘generiek’ kan worden voor alle cursussen die binnen
de onderwijsinstelling worden ontwikkeld. Een vorm van systeemgebonden stand-
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aardisatie dus. Als dat platform van het open geïntegreerde type is, hoeft dat even-
wel geen afbreuk te doen aan de creativiteit van de lesgevers wanneer zij hun eigen
cursussen vormgeven.

Vandaar dat ook nu de bekommernis blijft spelen dat het gekozen platform, moge-
lijkheden moet bevatten om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van softwaretoepassingen doordat het modulair van opbouw is. Deze bekommer-
nis kan invulling krijgen binnen de onderwijsinstelling zelf (bijv. bij de keuze voor
open source softwaretoepassingen), dan wel een troef zijn die de aanbieder van het
leerplatform uitspeelt (bijv. bij het aanschaffen van een commercieel ontwikkeld
leerplatform). In het laatste geval is het van belang goed na te gaan of de aanbieders
regelmatig upgrades van hun platform ter beschikking stellen, waarbij meer modu-
les geïntegreerd worden aangeboden of in meer uitwisselingsmogelijkheden met
andere systemen wordt voorzien. In het eerste geval zal de eigen programmeur of
het servicecentrum waarmee men samenwerkt de ontwikkelingen volgen en nieuwe
toepassingen integreren, rekening houdend met de vragen en bekommernissen van
de lesgevers.

Maar nogmaals, als een onderwijsinstelling beslist om zelf vorm te geven aan een
modulair opgebouwd elektronisch leerplatform, dan moet men rekening houden
met enkele factoren die dat proces bemoeilijken. Enerzijds vergt het koppelen van
de deeltoepassingen heel wat programmeerwerk van de schaarse technische specia-
listen waarover men kan beschikken. Een programmeur inhuren is alleszins een
dure aangelegenheid, maar ook voor open source toepassingen hebben we op dit
punt alvast het voordeel dat er in Vlaanderen servicecentra zijn die hierin onder-
steuning bieden wat niet per definitie het geval is voor grote commerciële platfor-
men die niet bij ons ontwikkeld zijn (Gombeir & Questier, 2005). Anderzijds zijn
de standaarden die voor het koppelen van de toepassingen onmisbaar zijn, nog in
volle ontwikkeling. Dus ook als men zelf sleutelt aan het leerplatform moet men de
vele stappen die in dit proces nog gezet zullen worden, best verrekenen in het
‘actieplan’.

Daartegenover staan wel een aantal onmiskenbare voordelen. Bij een modulaire
aanpak zijn de deeltoepassingen veel beter uitgewerkt en er zijn veelal ook meer
mogelijkheden tot uitwisseling van content met andere systemen.

3.3.3 Investeren in een centrumoverstijgende ontwikkeling

Op dit ogenblik opteert het Vlaamse hoger onderwijs meer en meer voor het ont-
wikkelen van een aan de eigen noden aangepast elektronisch leerplatform. De
mogelijkheden van Dokeos als open source software, in combinatie met de bewuste
keuze van een aantal onderwijsinstellingen om een ‘taskforce’ van technische speci-
alisten aan te trekken die kan instaan voor de ontwikkeling, bijsturing en het up-to-
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date houden van het platform, biedt voldoende draagvlak om hierin te slagen. Ivan
D’haese (zie bijdrage in deel II) wijst er ook nog op dat in de associaties hoger on-
derwijs ook een migratie aan de gang is naar dezelfde leerplatformen per associatie,
onder meer omwille van het kostenplaatje.

Het instellingsintern ontwikkelen van eenzelfde soort draagvlak ligt veel minder
voor de hand in de centra voor volwassenenonderwijs. De schaalgrootte is er van
een andere orde. En zelfs wanneer de centra ingebed zijn in een context waar ook
scholen voor basis- en secundair onderwijs deel van uitmaken, is er veelal nog
onvoldoende ICT-coördinatietijd voorhanden om van de implementatie van een
zelfontwikkeld elektronisch leerplatform een evidente optie te maken. Vandaar dat
Maarten Cannaerts (zie bijdrage in deel II) ervoor pleit om op een centrumoverstij-
gend niveau een generieke voorbeeldoplossing uit te werken die men vervolgens op
instellingsniveau met een minimum aan maatwerk bruikbaar kan maken binnen het
eigen centrum. Diverse experten pleiten ook hier voor het oprichten van een centrale
‘taskforce’ van ICT-specialisten. Deze taskforce staat dan in voor het ontwikkelen en
up-to-date houden van een geïntegreerd elektronisch leerplatform. Verder kan deze
taskforce ook als helpdesk fungeren voor centra die met vragen zitten over de werking
van het elektronisch leerplatform. De taskforce zou ook impulsen kunnen geven om
centrumoverstijgend leermiddelen te ontwikkelen die geschikt zijn voor gebruik op het
ELP. In dat geval is het wel wenselijk de taskforce uit te breiden met vakdidactici en
ontwerpspecialisten.

Ook wanneer gekozen wordt voor deze oplossing, blijft een moeilijk punt hoe dan
ook dat de administratieve systemen die de CVO’s momenteel gebruiken, nauwe-
lijks op elkaar zijn afgestemd. De koppelingen naar de bestaande administratieve
tools kunnen op dit ogenblik dan ook moeilijk op een instellingsoverstijgend, gene-
riek niveau gebeuren. Veeleer zal men moeten kiezen voor aparte schakelmodules
die het mogelijk maken om bepaalde gegevens te importeren in het systeem. Maar
als we in tabel 1 kijken welke administratieve gegevens er gemakshalve allemaal bij-
gehouden zouden moeten kunnen worden, dan stellen we vast dat de centra op ter-
mijn echt wel moeten opteren voor een verdergaande integratie van het administra-
tieve luik in het elektronische leerplatform. De tijdswinst die men kan boeken door
ineens de inschrijvingen, de resultaten en de leerroutes van de cursisten bij te hou-
den in het systeem, is niet gering. Veelal betekent dit evenwel dat men zal moeten
overstappen op nieuwe, meer flexibel aanwendbare administratieve modules.

Samengevat

Een elektronisch leerplatform zal tot op zekere hoogte altijd modulair van opbouw
zijn. Enkel dan blijft het mogelijke nieuwe softwaretoepassingen op een soepele
wijze te koppelen aan het systeem. In dat opzicht kunnen we spreken van een ‘open
geïntegreerd systeem’, en zullen opleidingsinstellingen bij de keuze van een plat-
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form alert moeten zijn voor de wijze waarop de aanbieder zich op dit punt
profileert.

In het belang van de cursisten is het hoe dan ook nodig te opteren voor een instel-
lingsbreed geïmplementeerd platform zodat het passeren van één portaal volstaat
om toegang te krijgen tot alle elektronische voorzieningen. Dit biedt meteen het
voordeel dat de vaardigheden waarover de cursist moet beschikken om zich soepel
op het platform te bewegen, generiek worden.

Open source software maakt het mogelijk dat opleidingsinstellingen een elektro-
nisch leerplatform (laten) ontwerpen dat optimaal aan de eigen noden beant-
woordt. Het schakelen van modules is werk voor specialisten die CVO’s meestal
niet in huis hebben. Dus zal er een servicecentrum ingeschakeld moeten worden.
Wil men in het volwassenenonderwijs toch zelf het roer in handen nemen, dan kan
er ook geïnvesteerd worden in een instellingsoverschrijdende ‘taskforce’. Deze
taskforce kan een modelsysteem ontwikkelen dat zonder veel technische knowhow
op het niveau van de instelling nog beperkt aanpasbaar is naargelang de eigen
noden. Tegelijk kan deze taskforce ook de rol van helpdesk vervullen voor alle cen-
tra en kunnen van daaruit impulsen komen om instellingsoverschrijdend leermid-
delen te ontwikkelen.

4 Waarom elektronische leerplatformen introduceren in
het volwassenenonderwijs?

Met het decretaal creëren van de mogelijkheid om vanuit de centra voor volwasse-
nenonderwijs gecombineerd onderwijs te organiseren, werd meteen ook de vraag
actueel of en hoe de introductie van elektronische leerplatformen bij kan dragen tot
de realisatie van de doelstellingen van het volwassenenonderwijs.

Uit wat vooraf gaat kunnen we alvast opmaken dat leerplatformen het onder
bepaalde voorwaarden wel degelijk mogelijk maken om de sturing van de leerpro-
cessen veel meer bij de cursisten zelf te leggen. Specifiek voor het volwassenenon-
derwijs is het daarbij noodzakelijk dat het gebruikte leerplatform het mogelijk
maakt om individuele leertrajecten uit te tekenen en volwassen lerenden aldus
optimale kansen biedt om zelfsturend en – in functie van de beschikbare tijd en de
al opgedane leerervaringen – op maat gesneden leerroutes aan te vatten die er echt
‘toe doen’.

Eveneens belangrijk is dat er gewerkt kan worden met hoogwaardige interactieve en
multimediale leermiddelen en dat het platformgebruik generiek wordt aangepakt.
Eens de noodzakelijke basisvaardigheden zijn aangeleerd, kunnen de cursisten zich
dan optimaal bewegen doorheen het volledige cursusaanbod op het leerplatform.
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Tot zover de krachtlijnen voor een zinvol gebruik van elektronische leerplatformen
in het volwassenenonderwijs, zoals we die afgelijnd hebben uit onze verkenning
van de essentiële componenten en de wijze van opbouw van leerplatformen. In wat
volgt zullen we deze krachtlijnen meer in detail afchecken tegenover de huidige
praktijk in het volwassenenonderwijs. Welke concrete gebruiksmogelijkheden die-
nen zich hier allemaal aan?

In 4.2 bekijken we de bestaande situatie en gaan we na hoe leerplatformen momen-
teel al ingeschakeld worden om het onderwijs te ‘verrijken’, dan wel hoe er in het
kader van gecombineerd onderwijs nu al soepel ‘afgewisseld’ wordt tussen contac-
tonderwijs en leren door middel van het leerplatform. Onder 4.3 gaan we dan na
welke extra mogelijkheden elektronisch ondersteund leren nog allemaal in petto
heeft; mogelijkheden die ook inzetbaar zijn in een context van gecombineerd on-
derwijs. We ronden onder 4.4 af met de bespreking van enkele consequenties en
uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de invoering van elek-
tronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs.

4.1 Gebruiksmogelijkheden van elektronische leerplatformen in
het volwassenenonderwijs

Puttend uit de EuroPACE-studie (2003) merkten we al op dat aanbieders van vol-
wassenenonderwijs de meerwaarde van e-leren zoeken in het eigentijdse van de
aanpak (zie hoofdstuk 2). Ook de mogelijkheden om het onderwijsaanbod te flexi-
biliseren en de aan cursisten verleende ondersteuning te differentiëren, zien zij als
belangrijke troeven. Cursisten kunnen via e-leren immers veel meer op hun eigen
tempo leren en lesgevers kunnen hun begeleiding nadrukkelijker afstemmen op de
specifieke noden van iedere cursist. Verder onderstreept de bevraging dat e-leren
vooral ook als een troef wordt gezien om meer studenten te kunnen bereiken dan
via louter contactonderwijs mogelijk is. Dat men nieuwe doelgroepen kan aanbo-
ren, wordt als extra motief naar voor geschoven.

Alles bij elkaar genomen biedt e-leren het volwassenenonderwijs dus heel wat kan-
sen om het bestaande onderwijsaanbod beter af te stemmen op de eigenheid en de
specifieke behoeften van het cursistenpotentieel.

Opvallend is wel dat uit de studie niet echt overtuigend naar voor komt dat de aan-
bieders van volwassenenonderwijs er ook vanuit gaan dat e-leren een positief effect
heeft op de leerresultaten van de cursisten. Het aanbieden van extra oefeningen
kan volgens hen wel een hefboom vormen tot een ‘verkorting’ van de leertijd als de
cursisten er inderdaad in slagen zelfstandig meer vooruitgang te boeken. Het voor-
onderstelde positieve effect is dus zeer afhankelijk van de inzet van de cursisten
zelf. De aanbieders spreken zich evenmin uit over de faciliteiten op het gebied van
virtuele interactie die gepaard kunnen gaan met e-leren; de focus blijft vooralsnog
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beperkt tot het activeren en responsabiliseren van de individuele cursist. Vermoe-
delijk komt dat doordat de dimensie ‘interactief leren’ met behulp van een elektro-
nisch leerplatform nog niet als dusdanig wordt opgenomen in de onderwijsleerpro-
cessen zoals die in het volwassenenonderwijs gestalte krijgen, zo vermeldt het
rapport.

We hebben hierboven de belangrijkste krachtlijnen samengevat die verduidelijken
dat het introduceren van elektronische leerplatformen in CVO’s een extra hefboom
kan zijn om de specifieke onderwijsdoelstellingen van dat volwassenenonderwijs te
realiseren. Maar de sector zelf is op dit punt zeer voorzichtig, als we afgaan op de
vermelde gegevens. Daarom willen wij eerst nagaan vanuit welke pedagogisch-
didactische motieven de introductie van e-leren in de centra voor volwassenenon-
derwijs momenteel grosso-modo wordt beargumenteerd. Daarna stellen we ons de
vraag welke motieven er op dit ogenblik niet of onvoldoende in rekening worden
gebracht waardoor de volle draagwijdte en de mogelijkheden van e-leren binnen het
volwassenenonderwijs nog niet allemaal onderkend worden. Dit moet ons toelaten
om een vollediger beeld te schetsen van de mogelijke meerwaardes die de introduc-
tie van elektronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs met zich mee
kan brengen. Ook in dit hoofdstuk blijft de centrale invalshoek, de organisatie van
gecombineerd onderwijs.

4.2 De huidige gebruiksmogelijkheden van elektronische
leerplatformen

4.2.1 Gebruiksmogelijkheden die het contactonderwijs kunnen verrijken

Een elektronisch leerplatform kan heel zinvol zijn ter aanvulling van het gewone
contactonderwijs. Het biedt de cursisten mogelijkheden om op tal van manieren
meer verantwoordelijkheid voor het eigen leren op te nemen, zonder dat de organi-
satie van het onderwijs daarvoor onmiddellijk omgegooid moet worden. De lesge-
ver blijft als vanouds een ‘aanbieder’ van leerinhouden, oefeningen en begeleiding
bij het leren, maar via het platform worden bijkomende leermiddelen en -materia-
len aangeboden die het leren van de cursist flink kunnen verrijken.

Zo kan een ELO sterk verrijkend zijn voor het contactonderwijs dankzij het aanbie-
den van:
• extra achtergrondinformatie: cursisten die tijd en interesse hebben, kunnen zo

de behandelde leerinhouden verkennen aan de hand van bijkomende informatie
of de extra informatie gebruiken om inhouden die niet onmiddellijk duidelijk
waren zelf verder uit te zoeken;

• simulatie- en expertsystemen: door dergelijke tools ook via het platform toegan-
kelijk te maken, kunnen cursisten bepaalde inzichten en vaardigheden buiten de
contacturen verder verkennen en inoefenen;
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• extra oefenmateriaal: op deze manier kunnen cursisten hun beheersingsniveau
van de leerdoelen op eigen initiatief nog verhogen;

• zelfevaluatiematerialen: cursisten kunnen daarmee checken of ze de leerdoelen
voldoende beheersen;

• tools voor taakmanagement: met een elektronische kalender of studiewijzers
krijgen de cursisten extra middelen in handen om hun studietijd te organiseren,
taken te plannen, deadlines te respecteren, enz.;

• een elektronisch portfolio-systeem: de cursist kan van een portfolio gebruik
maken om het eigen leren duidelijker in kaart te brengen en aldus de competen-
ties die reeds werden verworven concreet te illustreren;

• informatie over de concrete organisatie van de cursussen: men kan het leerplat-
form gebruiken als medium om cursisten te berichten over het wegvallen van les-
sen, het vastprikken van nieuwe data, het aankondigen van extra activiteiten,
enz. Het biedt dus extra faciliteiten om essentiële informatie just-in-time te ver-
spreiden en helpt er voor te zorgen dat cursisten hun kostbare tijd optimaal
kunnen benutten.

Een bijzonder punt van aandacht vormen de communicatiemogelijkheden via e-
mail, chatlijnen of discussiefora die het leerplatform aanbiedt aan cursisten en les-
gevers. Vooral voor cursisten in het volwassenenonderwijs kan communicatie via
het platform bijzonder interessant zijn. Zo kan het extra mogelijkheden creëren om
te communiceren met de lesgevers. Omdat deze lesgevers hun onderwijsopdracht
veelal combineren met een andere vol- of deeltijdse beroepsopdracht en dus meest-
al niet op het centrum aanwezig zijn als ze er geen lessen geven, is het voor cursisten
bijzonder moeilijk om deze personen buiten de gewone cursusuren te spreken te
krijgen. De beschikbaarheid van lesgevers via het platform – hetzij gewoon via e-
mail of tijdens virtueel gesynchroniseerde contactmomenten – biedt hier een
geschikte oplossing. Zoals we nog zullen zien, maakt men hierover best meteen
concrete afspraken tussen lesgevers en cursisten want het is niet de bedoeling dat
lesgevers de klok rond 7 dagen op 7 virtueel beschikbaar zijn.

Maar ook voor communicatie met medecursisten is het platform een aantrekkelijk
medium. Ook cursisten zijn overdag veelal aan het werk, en kunnen enkel ‘s avonds
en in het weekend bezig zijn met hun studies. Via het platform kunnen cursisten
die daar nood aan hebben onderling steun zoeken bij elkaar, concrete afspraken
maken, hun sociale contacten verzorgen, enz. Omdat de tijd die de cursisten door-
brengen in het centrum voor volwassenenonderwijs meestal beperkt is, vormt de
communicatie via het leerplatform een welkome aanvulling voor cursisten die nood
hebben aan wederzijdse aanmoediging en ondersteuning.

ELEKTRONISCHE ONDERSTEUND LEREN IN HET VOLWASSENENONDERWIJS 33



4.2.2 Gebruiksmogelijkheden in functie van gecombineerd onderwijs

Wanneer een elektronisch leerplatform effectief ingeschakeld wordt voor de orga-
nisatie van gecombineerd onderwijs, gaan we een flinke stap verder dan het gewoon
verrijken van het contactonderwijs. Het platform wordt dan immers ook benut om
elektronisch ondersteund leren vorm te geven. In deze vorm van leren zijn de leer-
middelen zo opgevat dat ze veel directer uitnodigen tot zelfstandig en samenwer-
kend leren. Daardoor wordt het effectief mogelijk het contactonderwijs af te wisse-
len met momenten of periodes van leren door middel van het leerplatform.

Hoe men dat concreet organiseert en vanuit welke motieven, is zeer belangrijk om
na te trekken vermits de centra die hieraan sleutelen ook echt bezig zijn met de ver-
nieuwing van hun onderwijs. Daarom zetten we hieronder een aantal mogelijke
scenario’s op een rijtje.

1 Een centrum kan ervoor opteren om de zelfwerkzaamheid van haar cursisten
flink te verhogen en hen aldus te verplichten hun competentie tot ‘zelfgestuurd’
leren te versterken. In een context van levenslang en levensbreed leren treedt
deze competentie steeds meer op de voorgrond, en dus is het belangrijk er ook
plaats voor in te ruimen binnen het volwassenenonderwijs.
Gecombineerd onderwijs kan hierbij een goede hefboom zijn. De lesgever kan
het elektronisch leerplatform dan zo inschakelen dat cursisten bepaalde leer-
stofgedeelten zelfstandig moeten verwerken, bepaalde oefeningen op basis van
de meegekregen instructies volledig autonoom moeten doormaken, de eigen
leervorderingen zelf in kaart moeten brengen, een aantal opdrachten met al of
niet zelfgekozen medecursisten moeten verwerken, enz. Het platform functio-
neert in dit geval ook als communicatiekanaal tussen lesgever en cursisten en
tussen cursisten onderling, als medium om taken in te leveren, als kanaal om
afspraken te maken met medecursisten of om deeltaken uit te wisselen, enz.
Ook de lesgever kan in zijn functie van begeleider van het leren via het platform
continu of op vooraf afgesproken tijdstippen worden gecontacteerd.

2 Een centrum kan ervoor opteren om het aantal uren contactonderwijs te ver-
minderen. Hiermee wil het centrum dan nadrukkelijker inspelen op de eigen-
heid van haar volwassen cursisten. Vaak gaat het om mensen die zich naast hun
vol- of deeltijdse job willen bijscholen via het volwassenenonderwijs. Zij zien
zich echter vaak geconfronteerd met beperkingen in tijd (aantal contacturen)
en ruimte (verplaatsingen).
In dit geval kan het elektronische leerplatform het middel zijn om deze beper-
kingen te overstijgen. De lesgever zal het platform daartoe zo inrichten dat de
cursisten er alle nodige leermiddelen aantreffen om naast de contacturen ook
van op afstand zelfstandig aan de slag te gaan met bepaalde leerstofgedeelten.
Om dit mogelijk te maken worden er op het platform meteen ook verwerkings-
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adviezen en aanverwante oefeningen meegegeven zodat de cursisten actief aan
de slag kunnen gaan met alle inhouden die ze zelfstandig moeten doornemen.

3 Een centrum voor volwassenenonderwijs kan ervoor opteren om gerichter in te
spelen op het zeer gevarieerde publiek dat zich aanbiedt voor de opleidingen.
Cursisten kunnen onderling sterk verschillen qua voorkennis en praktijkerva-
ring, qua interesses en verwachtingen, enz. In een klassieke onderwijscontext is
het dikwijls niet eenvoudig om ten volle rekening te houden met deze enorme
verscheidenheid, en er aldus voor te zorgen dat de cursisten allemaal op hun
eigen niveau en leercapaciteiten worden aangesproken.
Een elektronisch leerplatform biedt wel tal van faciliteiten om optimaler om te
gaan met al deze verschillen. Het leerplatform wordt daartoe zo ingericht dat
het meer mogelijkheden biedt om de leerstofonderdelen in eigen tempo en naar
eigen behoeften te verwerken. De verscheidenheid in aangeboden leermiddelen
laat bovendien toe keuzes te maken in functie van de eigen voorkennis of prak-
tijkervaring, en biedt ook mogelijkheden om eigen leerroutes samen te stellen.
Dankzij het meervoudig aanbieden van leermiddelen kan ook ingespeeld wor-
den op de verscheidenheid in leerstijlen onder de cursisten. Ook hier is het aan-
bod op het platform erop gericht dat de cursisten bepaalde leerstofgedeelten
zelfstandig kunnen verwerken en de bijhorende oefeningen op eigen initiatief
kunnen doormaken. De contacturen worden in dit geval vooral benut om de
cursisten de kans te bieden toepassingsgerichte leerervaringen met elkaar te
delen en te bespreken.

Deze drie scenario’s zijn er alledrie op gericht om via het aanbieden van gecombi-
neerd onderwijs gerichter in te spelen op de kenmerken van de cursistenpopulatie,
alsook op de toenemende vraag vanuit de maatschappij naar competenties op het
gebied van zelfgestuurd leren. Het leerplatform maakt het mogelijk om de aanstu-
ring van bepaalde onderdelen van het leren nadrukkelijker in handen van de cursis-
ten te geven. Kenmerkend voor de drie scenario’s is evenwel dat de contacturen een
essentieel onderdeel blijven van het onderwijsaanbod, en dat de lesgever op heel
wat vlakken sturing blijft geven aan het geheel van de leerprocessen. In de litera-
tuur duidt men deze afgebakende manier om de sturing van het leren uit handen te
geven dan ook aan als een vorm van ‘gedeelde sturing’.

Deze ‘deling’ in het aansturen van het leren wordt van een totaal andere orde wan-
neer het centrum zijn cursisten de keuze laat om het onderdeel contactonderwijs in
het aanbod gecombineerd onderwijs wel of niet bij te wonen. In dat geval trekt het
centrum resoluter de kaart van doorgedreven ‘afstandsonderwijs’ door die moge-
lijkheid te bieden aan cursisten die daarvoor te vinden zijn. Deze optie is decretaal
niet voorzien voor centra voor volwassenenonderwijs en wij verkennen ze hier en-
kel in zoverre ze mogelijkheden biedt om nieuwe, andere doelgroepen aan te trek-
ken die onmogelijk kunnen instappen zolang er ook een gedeelte contactonderwijs
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aan de opleiding gekoppeld zit. In dit scenario zal het leerplatform consequenter in
de richting van afstandsonderwijs ontwikkeld moeten worden en zal de sturing veel
meer in handen van de cursist zelf komen te liggen. In ieder geval zal de lesgever het
platform minimaal zo moeten inrichten dat de cursist een perfect zicht heeft op wat
er tijdens de contacturen aan bod is gekomen, op de manieren waarop er werd
gewerkt, op de toepassingen en de oefeningen die besproken werden, enz. De leer-
inhouden en -middelen die op het platform worden ondergebracht moeten de cur-
sist bovendien in de gelegenheid stellen om die inhouden, oefeningen en toepassin-
gen thuis zelfstandig door te maken.

Aansluitend bij het laatste scenario is het belangrijk ons ook even af te vragen in
hoeverre de cursistenpopulatie waar de centra voor volwassenenonderwijs zich nu
op richten ook te vinden is voor deze ‘doorgedreven’ vorm van afstandsonderwijs.
Op basis van internationale onderzoeksresultaten komt Martin Valcke (zie bij-
drage in deel II) alvast tot de vaststelling dat gecombineerd onderwijs de meest
optimale oplossing is voor het volwassenenonderwijs als het erom gaat leerplatfor-
men in te schakelen in het onderwijsleerproces. Een hybride aanpak waarbij con-
tactonderwijs bewust gecombineerd wordt met het gebruik van een elektronisch
leerplatform, blijkt de meest succesvolle formule te zijn om de cursisten ook echt
vertrouwd te maken met elektronisch ondersteund leren. De aard en de mate van e-
leren bij cursisten vertoont immers samenhang met de vertrouwdheid van de lesge-
ver met ICT-toepassingen, en er is ook een duidelijke correlatie waarneembaar
tussen de instructiestijl van de lesgever en de leerstijl van de cursisten.

Nog volgens Martin Valcke is voorzichtigheid aangewezen bij de introductie van
leerplatformen in het volwassenenonderwijs. Zo wees een recent onderzoek bij dui-
zend volwassenen uit dat het inschakelen van ICT de bestaande, gebrekkige partici-
patie aan onderwijs door bepaalde doelgroepen nog versterkt. Verder is het zo dat
ICT-gebruik sterk gerelateerd blijkt te zijn aan de sociaal-economische achtergrond-
kenmerken van de cursisten, en stelt men ook vast dat overheidscampagnes waarbij
ICT gepromoot wordt bij volwassenen als middel tot leren, nauwelijks effect hebben.
Op zich blijkt ICT dus niet echt de cruciale hefboom te zijn die volwassenen over de
streep trekt. In het onderzoek wordt zelfs gesuggereerd dat het persoonlijke contact
tussen lesgever en cursisten een dusdanige voorwaarde is om bepaalde groepen vol-
wassenen tot leren aan te zetten, dat ICT daar onvoldoende in kan voorzien. Afron-
dend merkt Martin Valcke dan ook op dat een voorzichtige ‘blended learning’ bena-
dering voor sommige groepen cursisten wellicht al een brug te ver is.

Dit alles neemt niet weg dat we er rekening mee moeten houden dat ook het vol-
wassenenonderwijs meer en meer geconfronteerd zal worden met nieuwe cursis-
tengeneraties die wél al zeer vertrouwd zijn met ICT, en ook veel gemakkelijker te
vinden zullen zijn voor gecombineerd leren, of voor wie afstandsleren via een elek-
tronisch leerplatform juist wel een zeer aantrekkelijke of zelfs de enige haalbare
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optie is. In die zin is het nuttig en nodig dat centra voor volwassenenonderwijs in
de mate van het mogelijke ook verkennen tot op welke hoogte afstandsonderwijs
een te weerhouden optie is om hun doelstellingen in de toekomst nog optimaler te
realiseren. Andersom mogen CVO’s evenmin hun opdracht op het vlak van ‘sociale
promotie’ uit het oog verliezen. Dit houdt in dat men er rekening mee houdt dat
een gedeelte van de cursistenpopulatie wellicht nooit over eigen ICT-faciliteiten zal
beschikken en ook nooit vragende partij zal zijn naar gecombineerd leren of
afstandsleren. Dus is het belangrijk om bij de aankondiging van opleidingen met-
een mee te geven welke op een ‘klassieke’ manier worden georganiseerd en welke
ook componenten van elektronisch ondersteund leren bevatten. Eigenlijk moeten
we er dus vanuit gaan dat in een CVO-context opleidingen steeds via beide formu-
les moeten worden aangeboden om een zo ruim mogelijk doelpubliek te kunnen
blijven aanspreken. Het éne centrum kan zich wel meer toeleggen op gecombineerd
onderwijs dan het andere, maar dat impliceert dat cursisten die opteren voor een
klassiek aanbod soepel doorverwezen moeten kunnen worden naar centra in de
buurt.

Samengevat

We stellen vast dat zowel bij het inschakelen van een ELP voor de ‘verrijking’ van
het contactonderwijs als bij het ‘gecombineerd’ inschakelen van elektronisch
ondersteund leren in wisselwerking met contactonderwijs, men aan de cursisten
concrete handvatten tot meer zelfsturend en begeleid zelfstandig leren moet aan-
reiken. Cursisten worden aldus uitgenodigd om hun eigen onderwijsleerprocessen
veel actiever en zelfstandiger vorm te geven.

Zeer belangrijk om voor ogen te houden in de context van het volwassenenonder-
wijs is dat het contact met de cursisten niet verloren gaat, want ervaring en onder-
zoek leren dat voor de huidige generatie cursisten de directe ontmoeting met mede-
cursisten en lesgever een belangrijk motief is tot leren en tot het behalen van
leersucces. Voor bepaalde cursisten kunnen we zelfs stellen dat leren door middel
van een elektronisch leerplatform – zeker in een aanvangsfase – een brug te ver is.
Toch loont het de moeite om ook deze cursisten in de mate van het mogelijke ver-
trouwd te maken met ICT-leren. Troeven zijn immers de extra mogelijkheden tot
differentiatie in aanbod en aanpak die elektronisch ondersteund leren biedt en de
ingebouwde faciliteiten om cursisten die niet op regelmatige basis naar het centrum
kunnen komen, tussentijds toch te bereiken. Naarmate ICT meer gemeengoed
wordt, zal elektronisch ondersteund leren meer en meer ook een ‘habitus’ worden
van alle volwassenen en wordt doorgedreven afstandsleren in de toekomst wellicht
een extra troef voor het volwassenenonderwijs.

ELEKTRONISCHE ONDERSTEUND LEREN IN HET VOLWASSENENONDERWIJS 37



4.3 Naar een optimaler gebruik van een ELP bij het vormgeven
van onderwijsleerprocessen

Waar onderzoek uitwijst dat er momenteel met voorzichtigheid moet omge-
sprongen worden met de introductie van gecombineerd of elektronisch onder-
steund leren in het volwassenenonderwijs, willen we in deze probleemverkenning
toch ook ingaan op de bijzondere troeven die elektronisch ondersteund leren ons
onderwijs te bieden heeft. Zo onderstreept Maarten Cannaerts (zie bijdrage in deel
II) expliciet dat de brede variëteit aan leermiddelen en hulptools waarin elektroni-
sche leerplatforms voorzien, deze platforms uitermate geschikt maken om ‘een
nieuw soort onderwijs’ gestalte te geven. Daarin staan cursistgecentreerdheid, pro-
cesgerichtheid, authenticiteit en interactiviteit centraal. E-leren en onderwijsinno-
vatie gaan dan ook hand in hand. Om daartoe te komen is er volgens hem evenwel
een ‘didactische kanteling’ noodzakelijk waarbij lesgevers veel meer als begeleiders
of coaches van zelfsturende cursisten optreden. Daarnaast moet men ook op een
andere manier omspringen met de ontwikkeling van hoogwaardige multimediale
en interactieve leermiddelen.

4.3.1 Ondersteuning integreren in de leermiddelen

Ook Ivan D’haese (zie bijdrage in deel II) verduidelijkt dat het bij e-leren – net al
trouwens bij alle leren – om veel meer moet gaan dan kennisoverdracht en ken-
nisverwering. Onder invloed van het (sociaal-)constructivisme is de nadruk
immers verschoven in de richting van kennisconstructie en neemt ‘interactie’
een veel prominentere plaats in in onderwijsleerprocessen. We hebben het dan
over interactie met bronnen, met medelerenden, met leermiddelen en met de
lesgever. Het is doorheen deze veelheid aan interacties dat betekenis ontstaat,
en dat er wordt geleerd. Zeer terecht pleiten Valère Awouters en Jan Schuer
(2005) dan ook voor het verruimen van de klassieke ‘didactische driehoek’ tot
een ‘didactische vijfhoek’. Waar het traditioneel zo is dat de lesgever de brug
vormt tussen cursist en leerstof, is er nu sprake van een veelzijdiger interactie
tussen alle leermiddelen en alle actoren die deel uit maken van de al dan niet
elektronisch ondersteunde leeromgeving, met name: cursist, medecursisten, les-
gever, media en domeinkennis.

Om de leereffecten te optimaliseren is er in de ‘verruimde’ leeromgeving – Gellof
Kanselaar spreekt op dit punt ook van een ‘lerend veelvlak’ (zie Awouters en
Schuer, 2005) – wel nood aan gerichte ondersteuning. Ivan D’haese (zie bijdrage in
deel II) verwijst in deze context naar scaffolding als ondersteuningsprincipe, een
manier van ondersteuning geven waarbij de graad van ondersteuning systematisch
wordt teruggeschroefd zodat de cursist de sturing stapsgewijze meer in eigen handen
moet nemen. Maarten Cannaerts (zie bijdrage in deel II) heeft het dan weer over de
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noodzaak om in de leermiddelen zelf te voorzien in embedded support. De ondersteu-
ning die cursisten moeten krijgen om met het nodige zelfvertrouwen autonoom aan de
slag te kunnen gaan, moet in de leermiddelen geïntegreerd worden of moet samen met
die leermiddelen doorgegeven worden aan de cursisten.

Dit laatste kan bijv. in de vorm van studiewijzers (Van Petegem, e.a., 2004) waarin
aangegeven wordt welke leerinhouden moeten worden doorgewerkt, welke activi-
teiten van de cursist worden verwacht, hoe die daaraan kan werken (o.a. tijdens
contacturen, in leergroepjes, via zelftoetsing), tegen welke deadlines, enz.

Natuurlijk biedt een elektronisch leerplatform heel wat mogelijkheden om naast de
leermiddelen meteen ook te voorzien in ‘embedded support’. We denken dan aan
kalenders, elektronische berichten, studieplanners, enz. Op het platform kan ook
bijkomende ondersteuning worden gegeven in de vorm van ‘leertips of -stra-
tegieën’. Vooral generieke leervaardigheden kan men via een elektronisch leerplat-
form op diverse niveaus van ondersteuning aan cursisten aanbieden, en naargelang
hun specifieke noden ook op gedifferentieerde wijze aanspreken. Zo is het mogelijk
om checklists en stappenplannen uit te werken met doorklikmogelijkheden die toe-
laten om op ieder moment en op elke plaats extra informatie op te vragen. Cursis-
ten die al goed vertrouwd zijn met de vaardigheid in kwestie kunnen de stappen of
checkpoints sneller doorlopen omdat zij nergens extra ondersteuning moeten
opvragen. Hoe meer doorklikmogelijkheden, hoe dwingender ook het appèl aan de
cursist om zijn eigen leerproces te sturen.

4.3.2 Bewust investeren in (inter-)actief leren

Naast de mogelijkheden tot ‘embedded support’, zijn de communicatiekanalen die
erin zitten ingebed een andere troef van elektronische leerplatformen. Ze maken
volgens Ivan D’haese (zie bijdrage in deel II) een gestructureerde en intensieve
interactie mogelijk tussen de lesgever en zijn cursisten, en tussen de cursisten
onderling. Een ELP moet in de eerste plaats dan ook ‘aanzetten tot activiteit’, veel-
eer dan dat het een plaats is waar klassieke leermiddelen ter beschikking worden
gesteld van de cursisten. Sterker nog: alle voor het platform speciaal ontwikkelde,
hoogwaardige leermiddelen moeten in het teken staan van activiteit en interactivi-
teit. Ook Martin Valcke (zie bijdrage in deel II) onderstreept dat lesgevers aller-
minst gestimuleerd moeten worden om snel-snel bestaande cursussen op het
platform te publiceren omdat dan de troeven van e-leren allerminst worden uitge-
speeld. Bovendien gebeurt er dan niet veel meer dan dat alle cursisten zich genood-
zaakt zien om thuis (of in het opleidingscentrum) de cursus af te printen om ze op
de klassieke manier in te studeren. Zoals we al zagen blijkt dat laatste bovendien
veruit het efficiëntst te zijn als het gaat om het ‘verwerken’ van doorlopende
stukken tekst.
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Voor Ivan D’haese (zie bijdrage in deel II) impliceert alle leren de activiteiten obser-
vatie, verwerking en interpretatie om aldus te komen tot verinnerlijking in de eigen kennis-
structuur, en verder ook tot persoonlijke betekenisgeving. Dit cyclische gebeuren kan
enkel plaatsvinden als:
• leren benaderd wordt als een actief proces bestaande uit betekenisvolle activitei-

ten en toepassingen in praktische situaties;
• kennisopbouw gezien wordt als een interactief gebeuren met mogelijkheden

voor contextualisering;
• collaboratief en coöperatief leren worden aangemoedigd;
• zelfsturing van de lerenden mogelijk wordt gemaakt;
• er voldoende mogelijkheden tot reflectie worden ingebouwd;
• het betekenisvolle van het leren wordt gewaarborgd via het aanbieden van voor-

beelden;
• de interactiviteit met inhouden, cursisten, lesgevers, experts en context maxi-

maal wordt aangesproken.

Dit maximaal aansturen op (inter-)actief leren is meteen ook een hefboom om tot
effectief leren te komen. Inspelend op het oude gezegde ‘wie luistert, vergeet; wie
kijkt, onthoudt; wie doet, leert’ (Confucius) toonde Filip Dochy (2001) proefon-
dervindelijk aan dat kennis veel beter beklijft wanneer de betrokkenheid en de
inzet van de kant van de studenten hoog is. Zo zorgen groepsdiscussies, practica en
dingen zelf kunnen uitleggen aan anderen voor een veel hogere retentie van het
geleerde bij studenten hoger onderwijs dan doceermomenten, teksten bestuderen,
leren aan de hand van audio-visuele ondersteuning en leren door middel van
demonstraties.

‘Actie’ en ‘interactie’ zijn dus inderdaad sleutelbegrippen wanneer we een nieuw
soort onderwijs gestalte willen geven, en daar een elektronisch leerplatform voor
willen gebruiken. Concrete ervaringen met de invoering van dergelijke leerplatfor-
men in het hoger onderwijs tonen trouwens aan dat de motivatie van de studenten
toeneemt, en dat in de eerste plaats de mogelijkheden tot zelftoetsing en zelfevalu-
atie tot de meest veelbelovende faciliteiten binnen het platform behoren (zie de bij-
drage van M. Cannaerts in deel II). Het zelf kunnen ‘meten’ van de geboekte leer-
winst is een krachtige motivator om het leerplatform actief te gebruiken. Daarnaast
kan men interactiviteit ook flink bevorderen via het gericht inschakelen van discus-
siefora tijdens opdrachten ‘samenwerkend leren’ (in de literatuur aangeduid met
het begrip collaboratief leren) waarbij de docent als moderator optreedt en de studenten
in de vorm van gemodereerde discussies werken aan opdrachten, cases en stellingen.

Of deze vormen van actief en interactief leren ook geschikt zijn voor de cursisten-
populatie waar de centra voor volwassenenonderwijs zich op richten, moet nog blij-
ken. Zoals we al verduidelijkten is voorzichtigheid geboden omdat (nog) lang niet
alle groepen volwassen lerenden openstaan voor ICT en elektronisch ondersteund
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leren. We kunnen verwachten dat in de toekomst meer en meer werkende volwas-
senen die met de computer en multimedia zijn opgegroeid, hun weg zullen vinden
naar de CVO’s om er dankbaar gebruik te maken van de ICT-faciliteiten. Bij de
huidige cursistenpopulatie is een voorzichtige, afgewogen aanpak vooralsnog aan-
gewezen. Toch mag dit CVO’s er alvast niet van weerhouden om nu al te experi-
menteren met de onderwijsinnovatieve mogelijkheden van elektronische leerplat-
formen zoals hierboven beschreven. Naast het ‘verrijken’ van het contactonderwijs
of het ‘afwisselen’ tussen contact- en afstandsonderwijs, moet ook het volwassene-
nonderwijs in de context van gecombineerd onderwijs sleutelen aan een ‘ver-
ruimende’ didactiek waarbij (inter-)actief leren veel meer tot de eigenlijke kern van
onderwijsleerprocessen wordt gemaakt. Natuurlijk rijst daarbij onmiddellijk de
vraag in hoeverre de centra op dit ogenblik inderdaad beschikken over de tijd en de
concrete mogelijkheden om voor zichzelf de proef op de som te nemen en aldus ook
in staat zijn om stapsgewijs hun onderwijs- en opleidingsaanbod in de vooropge-
stelde richting bij te sturen. De decretale bepalingen bieden alvast wél mogelijkhe-
den om deze verruimde aanpak ook in het volwassenenonderwijs aan bod te laten
komen.

Samengevat

Onderwijsvernieuwers wijzen erop dat de meerwaarde van elektronisch onder-
steund leren voor alles gezocht moet worden in de mogelijkheden tot actief en
interactief leren die het faciliteert. Onderzoek wijst bovendien uit dat het beklij-
vende effect van leren veel groter is als de betrokkenheid en de wederzijdse inzet
van de cursisten optimaal wordt aangesproken. Voorwaarde hierbij is wel dat de
leermiddelen zo geconcipieerd worden dat ze voorzien in ‘embedded support’.
Voorts is het belangrijk dat er gesleuteld wordt aan mogelijkheden om de intensi-
teit van de ondersteuning te variëren, of nog aan faciliteiten die de cursist toelaten
om de geboden ondersteuning ‘los te laten’.

Omdat elektronisch ondersteund (inter-)actief leren nog vrijwel onverkend terrein
is in volwassenenonderwijs, is er nood aan tijd en concrete mogelijkheden om te
kunnen experimenteren, en zullen de lesgevers ook zelf op heel wat punten nood
hebben aan ondersteuning. Indien ook het volwassenenonderwijs via ‘verrijking’ en
‘afwisseling’ wil komen tot ‘verruiming’ in het onderwijs- en opleidingsaanbod, dan
moeten daartoe de nodige faciliteiten gecreëerd worden. Ruimte om te experimen-
teren is hoe dan ook een ‘must’ want meer en meer zal het volwassenenonderwijs
geconfronteerd worden met werkende volwassenen die vertrouwd zijn met ICT en
ook expliciete verwachtingen hebben inzake leren-op-afstand en platformonder-
steuning.
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4.4 Consequenties en uitdagingen van het systematische gebruik
van ELP’s in het volwassenenonderwijs

In wat voorafgaat, hebben we de begrippen ‘verrijken’, ‘afwisselen’ en ‘verruimen’
zowat als sleutelbegrippen gehanteerd. Wanneer we willen verduidelijken in hoe-
verre het introduceren van elektronisch leerplatformen daadwerkelijk ook als
onderwijsinnoverend middel kan worden gekenschetst, kunnen we deze drie be-
grippen bovendien op een soort ‘continuüm’ plaatsen:

Meteen is ook het kader aangegeven van waaruit we naar een antwoord zoeken op
een drietal vragen naar consequenties of uitdagingen die gepaard gaan met het
introduceren van leerplatformen bij het vormgeven van onderwijsleerprocessen.

4.4.1 Hoe generiek/specifiek moet een ELP zijn?

In deze eerste vraag zit het geschetste continuüm overduidelijk volledig vervat. Bij
een traditioneel verrijkende inschakeling van het leerplatform zal de ‘nood’ aan
vakspecifieke leermiddelen het sterkst doorwegen omdat het daar de bedoeling is
dat cursisten de geziene inhouden verder oefenen, extra informatie erop naslaan,
andere invalshoeken verkennen, enz. Hoe meer we evenwel opschuiven in de rich-
ting van een innovatief verruimend benutten van het leerplatform, hoe sterker de
cursisten aangezet zullen worden tot zelfsturing en een constructivistische leerhou-
ding waarbij het zich aanmeten van een set generieke leervaardigheden cruciaal
wordt.

Wanneer het inderdaad de bedoeling is cursisten via het elektronisch leerplatform
aan te zetten tot actief en interactief leren, dan zijn niet langer de ‘voorgepro-
grammeerde’ leerinhouden richtinggevend, maar gaat het erom ‘leerlandschappen’
te creëren waarbinnen de cursisten zelfsturend aan de slag kunnen gaan, en aldus
individueel of samenwerkend informatie opzoeken, bewerken en presenteren over
specifieke thema’s die verband houden met hun opleiding. Dit vooronderstelt dat
men zich een aantal generieke leervaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en
reflectievaardigheden eigen maakt. Specifiek binnen een ELP-context moet natuur-
lijk ook aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van de nodige ICT-
competenties.

Deze benadering wijkt duidelijk af van de traditionele insteek waar kennisover-
dracht en -verwerving de boventoon voeren en het bij het inschakelen van een elek-
tronisch leerplatform veeleer nodig zal zijn om vakspecifiek in voldoende studiewij-
zers, stappenplannen, checklists, enz. te voorzien zodat de leerinhouden van het
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betreffende vak ook zonder de directe begeleiding van de lesgever met succes kun-
nen worden verwerkt. Zoals we al vaker hebben benadrukt, bestaat een specifieke
uitdaging er hier trouwens in hoogwaardige leermiddelen te ontwikkelen die multi-
mediaal en interactief zijn. Het is lang niet evident om die in één-twee-drie voor een
ruime waaier van vakdomeinen te ontwikkelen.

Wat betreft de vraag naar het specifieke dan wel generieke karakter van elektroni-
sche leerplatformen onderstreept Maarten Cannaerts (zie bijdrage in deel II) overi-
gens dat de bestaande platformen weinig tot niet verschillen op het gebied van
vakdidactische concretiseringen. Een leerplatform moet dan ook veeleer gezien
worden als een ‘lege doos’ waarin iedere lesgever datgene stopt wat hij noodzakelijk
acht voor zijn vak. Eigenlijk moet de meerwaarde van leerplatformen dus noodge-
dwongen veeleer gezocht worden in de mogelijkheden tot actie en interactie die
erin zitten ingebed, bijv. dankzij allerlei tools voor communicatie en uitwisseling
van informatie, vermits lesgevers de middelen veelal zullen beperken tot datgene
wat ze klassiek al aanboden.

Toch valt te verwachten dat men in de (nabije) toekomst meer en meer de kaart zal
trekken van het ontwikkelen van vakspecifieke hoogwaardige content die via elek-
tronische leerplatformen kan worden aangeboden. Ook dan zullen de aanbieders
erover moeten waken dat die content via één en hetzelfde leerplatform beschikbaar
kan worden gemaakt. Want, zo merkt Maarten Cannaerts op, het is geen evidentie
dat centra meerdere leerplatformen naast elkaar zullen kunnen aanbieden aan hun
cursisten. De vakspecifieke ontwikkelingen zullen mede vanuit het oogpunt van de
gebruiksvriendelijkheid op hetzelfde elektronisch leerplatform moeten kunnen
draaien, dus zal de keuze voor een ‘open geïntegreerd systeem’ (zie 3.3.3.) juist dan
ook een cruciale optie blijven. De modulaire opbouw van het platform en de koppe-
lingsmogelijkheden naar vakspecifieke toepassingen zouden op termijn dus wel
eens de lakmoestest kunnen worden voor elektronisch ondersteund leren. Of moe-
ten we ervan uitgaan dat vooral de ‘verruimende’ dimensie van elektronisch onder-
steund leren zo goed mogelijk in leerplatformen moet worden ingebed, terwijl
vakspecifieke ontwikkelingen steeds weer het voorwerp zullen blijven van integra-
tieproblemen, afhankelijk van de kracht en de specificiteit van de toepassingen?

4.4.2 Kan het gebruik van een ELP afdwingbaar worden gemaakt?

Het antwoord op de vraag naar de afdwingbaarheid van het gebruik van een elek-
tronisch leerplatform hangt sterk af van het ‘soort’ gebruik dat het centrum voor
volwassenenonderwijs voor ogen heeft.

Bij ‘verrijkend’ gebruik van het ELP is het zo dat de lesgever ervoor opteert aanvul-
lende achtergrondinformatie, extra oefeningen en bijkomende praktijkvoorbeelden
via het platform aan te bieden. Dat aanbod is evenwel vrijblijvend en de cursist
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beslist dus zelf of hij er gebruik van maakt. Volgens Maarten Cannaerts (zie bij-
drage in deel II) gebruiken cursisten dergelijke aanvullende leermiddelen weinig
omdat ze die aangeboden middelen als een vrijblijvende ‘optie’ zien. Alle goede
bedoelingen ten spijt, hebben de cursisten niet echt de reflex dat zelfsturing van het
(aanvullende gedeelde van het) leerproces inderdaad ook tot een groter rendement
kan leiden, en dus ook effect zal hebben op de eigen, globale resultaten. Met Mar-
tin Valcke (zie bijdrage in deel II) wezen we er al op dat het voorbeeldgedrag van de
lesgever cruciaal is, dus geldt dit ook voor het concreet aanspreken van dit aanvul-
lende gedeelte in het onderwijsaanbod.

Stappen we over naar de context van gecombineerd onderwijs dan wordt het gebruik
van het platform (in afwisseling met contactonderwijs) wel afdwingbaar. Deze ELP-
activiteiten maken dan immers integraal deel uit van de geplande onderwijsleerpro-
cessen. Men moet dan wel onmiddellijk ook rekening houden met een aantal rand-
voorwaarden die erop gericht zijn gelijke kansen voor alle cursisten te waarborgen.
Zo moeten de cursisten voldoende ICT-vaardig zijn en de nodige generieke basis-
competenties hebben om effectief te kunnen werken op en leren met behulp van het
platform. Zoniet is het risico reëel dat een gebrek aan basisvaardigheden de resulta-
ten van cursisten flink naar beneden haalt. Een andere belangrijke randvoorwaarde
behelst de beschikbaarheid van apparatuur. Bij cursisten in het volwassenenonder-
wijs kunnen we er niet per definitie van uit gaan dat zij thuis beschikken over een
computer met internetverbinding. Wat dat betreft zullen er enorme verschillen zijn
van opleiding tot opleiding. Zo kan men van toekomstige leraren die een GPB-oplei-
ding volgen wel verwachten dat zij thuis een computer hebben want ICT, internet en
elektronisch ondersteund leren zullen meer en meer deel gaan uitmaken van de
‘basisuitrusting’ van leraren. Hetzelfde geldt voor cursisten die computeropleidingen
volgen aan het CVO. Bij cursisten die bijv. intekenen voor een taalopleiding is het
evenwel veel minder evident zomaar te veronderstellen dat ze allen in staat (moeten)
zijn de taalmodules op het ELP via een computer van thuis uit aan te spreken. Dus
moeten er in de centra voldoende computers beschikbaar zijn zodat alle cursisten die
op digitale leermaterialen moeten kunnen terugvallen, ook effectief toegang kunnen
hebben tot de materialen op het platform.

Een bijkomend aandachtspunt is dat de tijd die cursisten aan de opleiding kunnen
besteden veelal beperkt is. Het is dus niet vanzelfsprekend dat zij met grote regel-
maat thuis of in het centrum – bovenop de voorziene cursusuren – effectief aan de
slag gaan op het platform. Wanneer meerdere lesgevers de cursisten regelmatig
opdrachten zelfstandig en samenwerkend leren willen meegeven, zal zorgvuldig
afgewogen moeten worden of dit wel haalbaar is voor de cursisten. Kunnen zij
meerdere online leeractiviteiten opnemen tijdens dezelfde week, gezien de be-
perkte tijd dat ze op het centrum doorbrengen? Heeft het centrum voldoende capa-
citeit om cursisten die thuis niet over faciliteiten beschikken in het centrum te laten
werken?
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Vandaar dat er over de afdwingbaarheid van het gebruik van het ELP in een context
van gecombineerd onderwijs sluitende afspraken moeten worden gemaakt met de
cursisten om misverstanden te voorkomen over wat ‘essentieel’ is en wat ‘aan-
vullend’ in het aanbod via het platform. Datzelfde geldt nog nadrukkelijker wan-
neer men de kaart van het ‘verruimen’ trekt en het elektronisch leerplatform, in de
bewoordingen van Ivan D’haese (zie bijdrage in deel II), een middel wordt voor een
gestructureerde en intensieve interactie tussen de lesgever en zijn cursisten, en tus-
sen de cursisten onderling. In dat geval benut men de tools van het leerplatform
effectief om de onderwijsleerprocessen zichtbaar en traceerbaar te maken (o.a. de
interactiviteit binnen gemodereerde discussiefora, het uitwerken en concreet illus-
treren van een e-portfolio, drop-box faciliteiten die toelaten gezamenlijk te werken
aan documenten, enz.). Het niet participeren aan dergelijke activiteiten die over
het elektronisch leerplatform verlopen, houdt in dat belangrijke onderdelen in het
onderwijsleerproces worden mislopen en de kans op slagen ook aanzienlijk vermin-
dert.

4.4.3 Hoe omspringen met de ‘aanwezigheid’ van cursisten op het ELP?

Het decreet op het volwassenenonderwijs maakt strikt genomen enkel gewag van
het begrip ‘regelmatig cursist’. Hieronder verstaat men een cursist die beantwoordt
aan de toelatingsvoorwaarden en ‘participeert aan het geheel van de vorming –
behoudens vrijstellingen’. Hoe moeten we deze uitspraak evenwel begrijpen in een
context van elektronisch ondersteund leren? Op welke manier moeten we bij de
controle op de regelmatigheid van de inschrijving het criterium ‘participeren’ con-
creet opvatten? In het geval van de ‘verruimde’ aanpak is het alvast zo dat partici-
patie zich minstens deels vertaalt in tastbare leeractiviteiten op het ELP. Dat is veel
minder het geval bij de ‘verrijkende’ of ‘afwisselende’ benadering.

We bevinden ons hier dan ook in een ‘grijze zone’ want vanaf het ogenblik dat er
gekozen wordt voor gecombineerd onderwijs is er immers effectief ook sprake van
een reductie van het aantal uren contactonderwijs ten voordele van het leren op
afstand, en is het dus een terechte vraag hoe de activiteiten van cursisten op het
leerplatform in rekening kunnen worden gebracht. Wanneer is er sprake van parti-
cipatie van een cursist? Vanaf wanneer kan diens aanwezigheid op het leerplatform
effectief als participatie verrekend worden?

Ronny Jacobs (zie bijdrage in deel II) wijst erop dat de meeste ELP’s de tijd registre-
ren die de cursist online doorbrengt. Deze gegevens kunnen evenwel niet als een
doorslaggevend criterium worden gebruikt, vermits het leren via een ELP geenszins
vereist dat cursisten continu online zijn. Heel wat leermiddelen – zoals teksten,
opdrachten, studiewijzers, enz. – kan de cursist downloaden naar de eigen, ‘stand
alone’ computer om er los van het ELP mee aan de slag te gaan. De tijd die cursisten
doorbrengen op het leerplatform is dus geenszins representatief voor de tijd dat er
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effectief wordt geleerd. Een uitzondering hierop vormen de online te gebruiken
interactieve zelftoetsmodules die enkel functioneren wanneer de cursist inderdaad
ingelogd is op het leerplatform. Ook de in het vooruitzicht gestelde interactieve en
multimediale leermiddelen zullen wellicht veel meer uitgaan van het principe
online-leren.
Sluitende criteria zijn er evenwel niet echt, en naarmate het leren ook verruimd
wordt tot zelfsturend en interactief leren, zullen andere middelen ingeschakeld
moeten worden om de deelname aan de leeractiviteiten te meten. Daarom zullen
ook de centra voor volwassenenonderwijs zich bij de ontwikkeling van leermidde-
len met ‘embedded support’ moeten inspannen om de effectieve leer- en studietij-
den in te schatten; natuurlijk rekening houdend met de grote verscheidenheid in
hun cursistenpopulatie. Men zal dus moeten inschatten wat haalbaar en billijk is
voor welbepaalde doelpublieken. Bij de opmaak van studiewijzers moeten hoe dan
ook tijdsaanduidingen en deadlines worden meegegeven op basis van de inschat-
ting van de vooropgestelde leer- en verwerkingsactiviteiten. Een ander instrument
om de participatie van cursisten af te checken, is het portfolio dat al of niet digitaal
moet worden bijgehouden. In dit portfolio maakt de cursist zijn leerinspanningen
concreet, verduidelijkt het afgelegde leerpad, verzamelt illustraties, reflecteert over
het eigen leren, geeft aan welke competenties reeds zijn verworven en welke de vol-
gende stappen zijn, enz.
Een bijzonder punt van aandacht vormt nog de vaststelling dat de keuze voor zelf-
sturend en interactief leren niet per definitie impliceert dat alle leren via het ELP
zal verlopen. Eens de essentiële, ondersteunende materialen van het leerplatform
zijn gehaald, kunnen heel wat activiteiten ook los van de elektronische context
gebeuren. Zo zal er bij groepsopdrachten heel wat tijd uitgetrokken worden voor
real-life vergaderen, samen ontwerpen, uitproberen in praktijksituaties, enz. Hoe
en wanneer er over groepsactiviteiten en de individuele bijdrages van cursisten
daarin gerapporteerd wordt op het ELP, spreekt men best ook op voorhand af om
misverstanden te vermijden.

Samengevat

De bestaande elektronische leerplatformen zijn veelal generiek van opzet, in de
betekenis dat ze in de eerste plaats basiscompetenties op gebied van zelfsturend en
samenwerkend leren aanspreken. Daarnaast zal een elektronisch leerplatform
natuurlijk veelal ook geschikt moeten zijn om hoogwaardige, vakspecifieke content
aan te leveren, dus is het belangrijk om na te gaan in hoeverre het platform van het
‘open geïntegreerde’ type is. Hoe specifieker en gespecialiseerder de content is, hoe
groter ook het risico dat er zich compatibiliteitsproblemen kunnen voordoen.

Het gebruik van het ELP is ‘afdwingbaar’ tegenover de cursisten van zodra het een
essentiële en integrale component vormt voor het welslagen van de op te nemen
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onderwijsleerprocessen. Indien de leermiddelen op het ELP enkel ‘aanvullend’ ter
beschikking worden gesteld, kunnen de cursisten niet afgerekend worden op hun
effectieve gebruik ervan. Los daarvan moet men er ook rekening me houden dat de
effectieve, registreerbare ‘aanwezigheid’ van cursisten op het ELP niet representa-
tief is voor de totale tijd dat de cursisten investeren in het elektronisch ondersteund
leren. Andere middelen als portfolio’s en rapportage over individuele en gezamen-
lijke leeractiviteiten zullen benut moeten worden om na te gaan hoe het zit met de
effectieve participatie van cursisten aan de in de onderwijs- of opleidingscurricula
vooropgestelde leeractiviteiten.

5 De implementatie van een ELP in het
volwassenenonderwijs

De introductie en de invoering van elektronische leerplatformen in de centra voor
volwassenenonderwijs maakt best voorwerp uit van strategisch management. Om-
dat het om een operatie gaat die grote financiële inspanningen vergt en lang niet
zonder gevolgen is voor de wijze waarop onderwijsleerprocessen in de toekomst
gestalte zullen krijgen (zie hoofdstuk 4), moet men de keuzes weloverwogen
maken. Tegelijk is het duidelijk dat de hele operatie staat of valt met de betrokken-
heid en inzetbaarheid van de lesgevers, alsook met de inspanningen die de centra
zich getroosten om hun cursisten daadwerkelijk vertrouwd te maken met en te
motiveren voor de ‘nieuwe’ aanpak.

In dit onderdeel zetten we een aantal aspecten op een rijtje die te maken hebben
met strategisch management in het kader van de invoering van elektronische leer-
platformen. Bedoeling is het bewustzijn over deze aspecten aan te scherpen bij al
wie bij het implementatieproces betrokken zullen zijn. Aldus willen we indirect ook
de discussie over de zin en het nut van leerplatformen bij het uitwerken van onder-
wijsleerprocessen aanzwengelen. We hebben aan de hand van de EuroPACE-studie
(2003) immers onderstreept dat de invoering van e-leren in het volwassenenonder-
wijs en het experimenteren met leerplatformen tot hiertoe veelal ad-hoc gebeurde
en dat de achterliggende visie goeddeels impliciet bleef. Terugkijkend naar de vele
strategische afwegingen die moeten gemaakt worden bij de keuze voor een welbe-
paald ELP (zie de hoofdstukken 3 en 4), kunnen we in deze probleemverkenning
niet anders dan pleiten voor het expliciteren van een visie en van aanverwante
strategische keuzes met het oog op de implementatie van elektronische leerplatfor-
men.
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5.1 Aanspreekpunten voor het opstarten van een ELP-
vernieuwingsproces

Bij het uittekenen van een strategische visie zal een centrum voor volwassenenon-
derwijs niet alleen rekening moeten houden met de mate waarin e-leren en het
gebruik van een ELP tot dan toe reeds ingang heeft gevonden bij haar lesgevers,
maar zal het ook oog moeten hebben voor de gebruiksdoelstellingen van waaruit
dit gebeurde. De verschillende modaliteiten hebben we in wat voorafgaat omschre-
ven als ‘verrijken’, ‘afwisselen’ en ‘verruimen’.

Belangrijk om hier mee te nemen is dat diverse experten er op wijzen dat de imple-
mentatie van een ELP meestal gefaseerd gebeurt, en dat zij de drie genoemde moda-
liteiten ook als opeenvolgende fasen in een implementatieplan zien. Het conti-
nuüm waarover wij het eerder al hadden, geeft dus ook dit ‘groeiproces’ weer.

Ronny Jacobs (zie bijdrage in deel II) onderscheidt de volgende fasen:
• communicatie vanuit het centrum voor volwassenenonderwijs naar de cursisten

en het aanbieden van cursussen op het leerplatform;
• het aanbieden van achtergrondinformatie en extra oefenmateriaal;
• communicatie tussen de cursisten zelf en het aanbieden van simulaties en

expertsystemen;
• het aanbieden van (zelf-)evaluatietoetsen;
• het gebruik van het digitale portfolio;
• de samenwerking aan een project.

Puttend uit eigen ervaring wijst Ronny Jacobs erop dat de eerste drie soorten activi-
teiten in zijn overzicht meestal zeer snel zijn geïmplementeerd, maar dat lesgevers
voor (zelf-) toetsing, het gebruik van portfolio en de samenwerking aan projecten,
in een opstartfase liever terugvallen op papieren tools. Om het ELP echt als een
innoverend leermiddel in te zetten is er volgens hem een heuse ‘mentaliteits-
verandering’ nodig bij de lesgevers, iets wat tijd vergt. Hij suggereert dan ook dat de
lerarenopleidingen hierin een belangrijke rol hebben op te nemen. Ook Maarten
Cannaerts (zie bijdrage in deel II) getuigt dat het inschakelen van een ELP in een
vroege fase zal gebeuren vanuit de ambitie de gekende onderwijspraktijk ‘na te
bootsen’ – men spreekt dan ook vaak van ‘oude wijn in nieuwe zakken’ –, om pas
later te komen tot het werkelijk ‘innovatief inschakelen’ van de mogelijkheden die
het platform allemaal in petto heeft. Vanuit de invalshoek van de lesgevers voegt
hij hier trouwens nog aan toe dat het voor ‘beginnende’ leraren geen evidentie is om
onmiddellijk hoogwaardige interactieve en multimediale leermaterialen te ontwik-
kelen die binnen een ELP geplaatst kunnen worden. Anders dan hun meer ‘gevor-
derde’ collega’s zullen zij het platform in eerste instantie veeleer willen benutten als
communicatiekanaal en als medium tot uitwisseling van informatie. Zoals we trou-
wens nog zullen zien is de ontwikkeling van dergelijke leermiddelen een tijdsinten-
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sieve bezigheid die lesgevers beter niet in hun eentje kunnen opnemen, maar is
samenwerking met collega’s binnen het eigen centrum of over de muren van de
centra heen aangewezen.

Waar Ronny Jacobs in zijn overzicht de scheidingslijn tussen ‘verrijken/afwisselen’
en ‘verruimen’ legt vanaf het ogenblik dat toetsing, portfolio en samenwerking aan
projecten ook met elektronische ondersteuning via het ELP plaatsvinden, is Ivan
D’haese (zie bijdrage in deel II) formeler bij het plaatsen van de cesuur. Volgens
hem kan er pas van ‘verruiming’ sprake zijn, eens ICT-toepassingen het centrale
kanaal voor onderwijsverstrekking gaan vormen en er aldus een aantal didactische
mogelijkheden daadwerkelijk ‘versterkt’ worden dankzij het gericht inschakelen van
het ELP. Hij heeft het dan met name over:
• inspelen op individuele verschillen inzake studietempo en benodigde tijd;
• de interactie verhogen in het kader van samenwerkend leren;
• leren vanuit authentiek multimediaal leermateriaal;
• het verlenen van een teruglopende mate van begeleiding aan cursisten tijdens de

leerprocessen die zelfsturend worden doorlopen;
• de mogelijkheden tot zelfevaluatie en toetsafname via het platform.

Maar vermits ook Ivan D’haese deze troeven kadert in een context van gecombi-
neerd leren en daarbij aanstipt dat betere resultaten geboekt worden wanneer niet
al te lange periodes van het werken via het platform worden afgewisseld met face-
to-face momenten, blijft hij grosso-modo op één lijn zitten met Ronny Jacobs en
Maarten Cannaerts.

In het kader van deze probleemverkenning gaat het er dan ook niet zozeer om of
het leerplatform al of niet het centrale kanaal wordt waarlangs alle aspecten van de
door de lesgevers uitgestippelde onderwijsleerprocessen zullen verlopen, maar
moeten we vooral oog hebben voor de achter- of onderliggende groeiprocessen die
tijdens het implementeren zullen spelen. We blijven bij onze verkenningen dus uit-
gaan van de mogelijkheden die de ‘didactische vijfhoek’ en het ‘lerende veelvlak’ in
petto hebben. Dat impliceert dat we er bij het aanspreken van lesgevers tot partici-
patie in het vernieuwingsproces, vanuit gaan dat de opties ‘verrijken’, ‘afwisselen’
en ‘verruimen’, alle een volwaardige plaats dienen te krijgen in de strategische plan-
nen die de centra voor volwassenenonderwijs uittekenen. De visie die CVO’s for-
muleren, zal best zo breed mogelijk opgevat worden, wil ze echt inspelen op de
onderwijsvernieuwingsbehoeften van alle collega’s, en er dus ook in slagen hen
allen aan te sporen om mee te stappen in het instellingsbrede implementatieproces.
Maarten Cannaert (zie bijdrage in deel II) wijst er in dit kader trouwens nog op dat
we hier te maken hebben met een ‘natuurlijk groeiproces’ waarbij een centrum en
haar lesgevers hoe dan ook van ‘verrijken’ via ‘afwisselen’ uitkomen bij ‘verruimen’.
Eigenlijk vormen deze drie ‘motieven’ als het ware dus een weerspiegeling van
groeistadia die alle centra op één of andere manier zullen doorlopen, ook al zit dat
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niet meteen met zoveel woorden vervat in de implementatieplannen zoals die bij de
start worden geconcipieerd.

5.2 Het ELP als voorwerp van strategisch management

Martin Valcke (zie bijdrage in deel II) wijst erop dat in de literatuur veel aandacht
besteed wordt aan het ontwikkelen van een zorgvuldige strategie bij het invoeren
van elektronisch ondersteund leren in onderwijs. Dit staat duidelijk in contrast tot
het huidige volwassenenonderwijs dat tot hiertoe nauwelijks een consistente en
omvattende strategie benut. Klaarblijkelijk ontbreekt het instellingen in deze
materie aan voldoende beleidsvoerend vermogen, en is er ook een gebrek aan
ondersteuning.

Om aan deze opmerkingen tegemoet te komen, introduceren we hieronder in kort
bestek een model van strategisch management dat benut kan worden bij de intro-
ductie en de implementatie van een ELP in de context van de centra voor volwasse-
nenonderwijs. In dit model (zie figuur 1) staan vier activiteiten centraal, met name:
• de huidige situatie analyseren,
• strategische keuzes maken,
• een actieprogramma uitwerken,
• en veranderingen doorvoeren.

Voorafgaand aan deze vier activiteiten verwijst het model evenwel ook naar de
begrippen gedeelde visie op onderwijs en leren en missie. In een ideale situatie is het inder-
daad zo dat strategisch management start vanuit het gezamenlijk uitklaren van visie
en missie, om aldus te komen tot het uittekenen van de vier vernoemde activiteiten. In
de praktijk is het evenwel zo dat het uitwerken van visie en missie een zeer intensief,
procesmatig gebeuren is waar voldoende tijd en vooral ook ruimte voor overleg voor
moet worden uitgetrokken. De verscheidenheid in aangrijpingspunten of ‘motieven’
voor onderwijsvernieuwing in het kader van de introductie van een elektronisch leer-
platform (zie 5.1.) onderstreept bovendien dat het geen gemakkelijke opdracht is om
inderdaad tot een éénduidige, tastbare visie en missie te komen.

Dat visie en missie in de figuur enigszins ‘losgekoppeld’ worden van de vier centrale
activiteiten is dan ook ingegeven vanuit de realiteitszin dat het lang niet altijd haal-
baar is om uitgebreid met deze twee elementen in het geheel van het strategische
management bezig te zijn zonder tegelijk ook al oog te hebben voor alle verdere
stappen in het proces. De voorhanden situatie kan zo zijn dat het beter is te starten
bij het analyseren van de huidige situatie om de vernieuwingscyclus in gang te zet-
ten. Via de daaraan gekoppelde fases van strategische keuzes maken, een actiepro-
gramma uitwerken en veranderingen doorvoeren, kan er dan een moment komen
dat het wel nuttig en nodig wordt om tot een duidelijker aflijning van visie en mis-
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sie te komen vooraleer de cyclus opnieuw in gang wordt gezet. De toestand in de
centra voor volwassenenonderwijs laat ons veronderstellen dat we ons in deze pro-
bleemverkenning inderdaad ook beter op deze vier centrale activiteiten kunnen
toespitsen bij het uittekenen van een strategische aanpak.

Figuur 1: Model strategisch management (naar: W. Kuijpers, 1999, p.
135).

5.2.1 Analyseren van de huidige situatie

Meer greep krijgen op de huidige situatie kan aan de hand van een SWOT-analyse
van het functioneren van de instelling. Daarmee is het mogelijk om ‘strenghts’,
‘weaknesses’, ‘opportunities’ en ‘threats’ in de werking op te sporen. Via een
interne analyse van datgene waar de instelling en haar medewerkers ‘sterk’ of
‘zwak’ in zijn, krijgen de betrokkenen een beeld over het reilen en zeilen van het
eigen centrum. De externe analyse is erop gericht een objectief beeld te krijgen van
wat er allemaal speelt in de omgeving van het centrum. Concreet wordt nagegaan
waar er zich in die omgeving ‘kansen’ of ‘bedreigingen’ aandienen.

Enkele voorbeelden om dit te illustreren:
• een sterkte kan erin bestaan dat een centrum heel wat ICT-opleidingen organi-

seert en er ook echt op kan rekenen dat er meerdere computerfreaks onder haar
lesgevers te vinden zijn;
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• een centrum ziet zichzelf zwak scoren wat betreft haar mogelijkheden om de
computerinfrastructuur ook overdag open te stellen voor haar cursisten omdat
de lokalen dan uitsluitend open staan voor leerlingen uit het leerplichtonderwijs;

• de introductie van een ELP biedt zeker kansen omdat een centrum al jaren met
de bekommernis zit hoe het potentiële cursisten kan bedienen die doorgaans
maar occasioneel naar het centrum kunnen komen om les te volgen;

• bedreigend voor een centrum is dan weer de vaststelling dat concurrenten op het
gebied van avondonderwijs in de regio al langer zwaar uitpakken met hun moge-
lijkheden tot elektronisch ondersteund leren.

Essentieel binnen een SWOT-analyse is dat de sterktes, zwaktes, kansen en bedrei-
gingen op een systematische manier tegen elkaar worden afgewogen. Dit gebeurt
op de volgende manier (naar W. Kuijpers, 1999, p. 137):

KANS BEDREIGING

STERKTE Laten onze sterktes het ons toe deze
kans te grijpen? En maakt dit ons als
geheel nog sterker?

Kunnen we door het inzetten van onze
sterktes deze bedreiging ondervang-
en? En maakt dit ons als geheel nog
sterker?

ZWAKTE Laat deze kans ons toe om op welbe-
paalde punten sterker te worden?

Slaat de bedreiging op welbepaalde
punten waarop we dringend sterker
moeten worden?

Door de analysegegevens aldus in schema te zetten, en ze zorgvuldig af te wegen aan
de hand van de vier begrippen, wordt het ook mogelijk antwoorden te formuleren op
de vragen:
• Wat moeten we doen?
• Wat gebeurt er als we niets doen?

De wijze waarop deze vragen en de vragen uit het raster worden geformuleerd,
maken concreet dat de SWOT-analyse een instrument is om de discussie over de si-
tuatie in het eigen centrum aan te gaan met zoveel mogelijk betrokkenen. Hier is
het immers de bedoeling tot een grote mate van gelijkgerichtheid te komen alvo-
rens er overgestapt wordt naar de volgende activiteit in het proces van strategisch
management.

5.2.2 Strategische keuzes maken

Ongetwijfeld zullen uit de discussies die naar aanleiding van de SWOT-analyse
worden gevoerd een aantal beleidsperspectieven naar voor komen die een aantal
wenselijke of noodzakelijke ontwikkelingen in het vooruitzicht stellen. Meestal
gaat het niet onmiddellijk om één scenario of perspectief, maar dienen er zich
meerdere alternatieven aan die tegen elkaar afgewogen zullen moeten worden. De
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uiteenlopende alternatieven zullen ook diverse troeven te zien geven, zodat het
niet gemakkelijk is een keuze te maken uit deze alternatieven.

Het zal er dus op aan komen een aantal strategische overwegingen te maken, waar-
bij de beste troeven gecombineerd kunnen worden. Dit afwegingsproces zal rich-
tinggevend zijn voor de volgende twee activiteiten binnen de cyclus. Dus is zorgvul-
digheid aangewezen alvorens een actieplan uit te werken en veranderingen door te
voeren. En vandaar dat het ook belangrijk is om het maken van strategische keuzes
mee op te nemen als een fase in de ‘groeicirkel’ die ingeschreven zit in het model
voor strategisch management. Of nog: strategische keuzes maken, een actiepro-
gramma uitwerken en veranderingen doorvoeren zullen via feedbacklussen zeer
direct aan elkaar gekoppeld moeten blijven, wil een instelling de voeling met de in
beweging gezette realiteit niet verliezen.

Ter inspiratie geven we hier een aantal voorbeelden van strategische keuzes mee die
centra voor volwassenenonderwijs kunnen maken met het oog op de implementa-
tie van elektronisch ondersteund leren, eens het ELP waarvoor gekozen is ook
operationeel is:
• een teamlid deel- of voltijds lesvrij maken om ervoor te zorgen dat het didactisch

verantwoorde gebruik van het leerplatform inderdaad op gang wordt getrokken;
• iedere lesgever moet een vast percentage van de contacturen laten inruilen of

investeren in het aanbieden van zelfgestuurd of begeleid zelfstandig leren aan de
cursisten;

• de vermindering van het aantal contacturen minstens deels benutten om syste-
matischer team- en vakgroepoverleg mogelijk te maken in functie van het ont-
wikkelen van leermiddelen en toetsmaterialen die geschikt zijn voor het plat-
form.

5.2.3 Een actieprogramma uitwerken

De strategische keuzes kunnen dan verder geconcretiseerd worden tot een imple-
mentatieplan of actieprogramma. Waar uit de keuzes hierboven duidelijk naar
voor kwam dat de globale strategie erin bestaat de lesgevers zo veel mogelijk aan te
sporen tot samenwerking in team om aldus te komen tot het gaandeweg meer
inschakelen van elektronisch ondersteund leren in de gekende praktijk, kunnen we
daarop aansluitend alvast de volgende speerpuntacties naar voor schuiven als zeer
essentieel:
• de vormgeving van het leerplatform in functie van de te ondernemen acties;
• het nodige draagvlak creëren bij de cursisten;
• het nodige draagvlak creëren bij de lesgevers;
• de ontwikkeling van aangepaste leermiddelen en toetsmaterialen;
• de ontwikkeling van een aangepaste didactiek.
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Omdat het hierbij stuk voor stuk om essentiële hefbomen gaat waarmee de onder-
nomen vernieuwingsacties zullen staan of vallen, komen wij onder 5.3 uitgebreider
terug op elk van deze actiepunten.

5.2.4 Veranderingen doorvoeren

Naast het uitwerken van het actieprogramma is het natuurlijk ook belangrijk om
aan lesgevers en cursisten, ontwikkelaars en begeleiders voldoende tijd en concrete
mogelijkheden te garanderen om te experimenteren, en aldus ook te zorgen voor
gerichte aanpassingen van of vernieuwingen in de eigen aanpak. Alvorens de
nieuwe manieren van werken geconsolideerd zullen worden, is het noodzakelijk in
de praktijk te kunnen ervaren welke effecten ze precies teweegbrengen, hoe eventu-
eel nog bijgestuurd zal moeten worden om nog meer effect te bewerkstellingen, enz.

Ook ervaringen uitwisselen met collega’s, cursisten, beleidsmedewerkers uit de
eigen instelling, enz. is hier van bijzonder belang. Hoe meer en hoe breder er
gecommuniceerd wordt over de veranderingsprocessen, hoe groter ook het draag-
vlak wordt en hoe evidenter het wordt om op termijn echt gestalte te geven aan een
gezamenlijke visie en missie.

Tijdens het systematisch ontplooien en implementeren van deze vernieuwingscy-
clus wordt best ook gebruik gemaakt van kwaliteitsborgingsinstrumenten. Ze moe-
ten toelaten om op geregelde tijdstippen de meerwaarde van de op de sporen
gezette veranderingsprocessen te evalueren en te polsen naar de tevredenheid van
alle betrokkenen. Het inbouwen van feedbacklussen is hoe dan ook nodig om de
hele operatie in goede banen te kunnen leiden. De indicatoren die in een dergelijk
instrument worden opgenomen, dienen afgelijnd te worden uit de fasering die in de
vernieuwing zit ingebakken en uit de gebruiksdoeleinden die men concreet voor
ogen heeft met de vernieuwing. Als instelling is het dan ook belangrijk instrumen-
ten voor zelfevaluatie te concipiëren om de vinger aan de eigen pols te kunnen
houden.

Samenvattend

De introductie van een elektronisch leerplatform kan gezien worden als een groei-
proces waar de stadia ‘verrijken’, ‘afwisselen’ en ‘verruimen’ integraal deel van
uitmaken. Dit ‘groeiperspectief’ zit daarom liefst meteen ook vervat in de visie of
missie van waaruit de ingebruikname van het elektronisch leerplatform wordt
geïnitieerd. Essentiële stappen in het implementatieproces zijn alleszins ook de
analyse van de huidige situatie, het maken van strategische keuzes, het uitwerken
van een actieprogramma en het doorvoeren van veranderingen. Bovendien gaat het
om een cyclisch gebeuren waarbij men bewust werkt aan een groeiende gelijkge-
richtheid onder alle teamleden en aldus ook aanstuurt wordt op een instellings-
brede betrokkenheid.
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5.3 Speerpuntacties met het oog op de invoering van een ELP

Om het draagvlak voor het welslagen van de vernieuwing te vergroten, hebben we
in onze bespreking van het model voor strategisch management al een vijftal speer-
puntacties opgelijst. We zullen ze hieronder uitgebreider bespreken.

5.3.1 Het ELP vorm geven

Onder 5.1 hebben we er met Maarten Cannaerts al op gewezen dat de inschakeling
van een elektronisch leerplatform veelal een ‘natuurlijk’ groeiproces weerspiegelt
waarin de opeenvolgende fases ‘verrijken’, ‘afwisselen’ en ‘verruimen’ alledrie aan
bod zullen komen. Dus is het belangrijk hiermee rekening te houden in verband
met de vormgevingsmogelijkheden die ingebed moeten zitten in een ELP. Meteen
ook een reden om hier nogmaals te beklemtonen dat er bij het aanschaffen van een
welbepaald ELP best geopteerd wordt voor een flexibel systeem dat inderdaad van
het ‘open geïntegreerde’ type is zodat er te allen tijde faciliteiten en modules aan
toegevoegd of uit weggehaald kunnen worden.

Enerzijds moet deze flexibiliteit in de gebruiksmogelijkheden het inschakelen van
het leerplatform aantrekkelijk maken voor ‘beginnende’ lesgevers die volgens
Ronny Jacobs (zie bijdrage in deel II) aanvankelijk nagenoeg enkel gebruik zullen
willen maken van een aantal basisfaciliteiten waarin het leerplatform voorziet.
Daartoe moet het mogelijk zijn dat lesgevers de vormgeving van het platform kun-
nen afstemmen op de doelstellingen die zij voor ogen hebben met een welbepaalde
cursus of cursistengroep. Wanneer iemand bijv. beslist om in zijn cursussen (nog)
geen gebruik te maken van online discussiegroepen, dan moet het voor deze lesge-
ver mogelijk zijn om er via een instellingenpagina voor te zorgen dat deze faciliteit
verdwijnt uit het aansturingsmenu voor deze specifieke cursus. Anderzijds moet de
open geïntegreerde opbouw van het leerplatform ‘gevorderde’ lesgevers te allen
tijde toelaten om nieuwe hoogwaardige content en de bijhorende softwaretoepas-
singen te koppelen aan de eigen cursussen zodat deze meteen ook aanspreekbaar
worden vanuit het eigen cursusaansturingsmenu.

Parallel hiermee is het ook belangrijk dat het ELP een ‘gelaagde’ opbouw heeft
zodat niet alles wat op het leerplatform wordt ondergebracht meteen zichtbaar is
voor de cursisten. Leermiddelen, toetsmaterialen en cursussen moeten tijdens de
uittestfase wel op het ELP kunnen worden gezet, kortstondig eventueel wel zicht-
baar worden gemaakt om even proef te draaien maar vervolgens weer onzichtbaar
kunnen worden gemaakt om ze te optimaliseren. Er moet kortom ook virtuele
experimenteerruimte beschikbaar zijn op het ELP, wil men dat lesgevers er ook
effectief mee experimenteren.

Omdat het aldus aan de eigen noden en behoeften aanpassen van het gebruikte
ELP iets is waar de meeste lesgevers niet echt thuis in zijn, en zich liefst ook niet
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mee zullen inlaten, is de aanwezigheid van een technisch goed onderlegde ICT-
coördinator op het centrum zeker in een beginfase geen overbodige luxe. Voor les-
gevers die hun eerste stappen zetten op het leerplatform zal deze persoon als help-
desk moeten optreden die regelmatig kan bijspringen, depanneren, uitleg geven,
wegwijs maken, enz. Wanneer het de bedoeling van het centrum is om alle lesge-
vers op korte termijn te betrekken in experimenten op het gebied van elektronisch
ondersteund leren, dan zal deze persoon voor de collega’s best ook hands-on initia-
tiesessies organiseren om iedereen voldoende vertrouwd te maken met het ELP en
hen ook een aantal basisfunctionaliteiten ervan aan de computer te laten verken-
nen. Daarnaast hebben lesgevers ook nood aan een EHBO-introductie over werken
met de computer zodat ze zichzelf kunnen behelpen wanneer er bijv. een computer
vastloopt, een beamer moet aangeschakeld worden, bepaalde content op de server
moet worden opgezocht, enz. Ook al zijn lang niet alle technische problemen door
de lesgevers zelf op te lossen (bijv. een server die crasht, een externe website die tij-
delijk offline is gezet, enz.), toch is een minimum aan tips-and-tricks nuttig om zich
uit de slag te kunnen trekken.

Een ander belangrijk middel om de vertrouwdheid van de lesgevers met het geko-
zen ELP te verhogen is dat het op vlak van vormgeving minstens deels ook kan afge-
stemd worden op de eigenheid van het centrum. Met Maarten Cannaerts verwezen
wel al naar de wenselijkheid om te opteren voor een instellingsoverstijgende, gene-
rieke ontwikkeling die evenwel tot op zekere hoogte nog aanpasbaar is zodat ieder
centrum er een zelfgekozen ‘look’ en ‘feel’ aan kan geven. Hoe meer de eigenheid
van het centrum in de vorm van logo, verwelkoming, visie, enz. kan geïntegreerd
worden in de manier waarop het ELP voor de eigen onderwijsinstelling toegankelijk
wordt gemaakt, hoe groter ook de herkenbaarheid voor de lesgevers en hoe steviger
ook het appèl dat ervan uit kan gaan. Die herkenbaarheid zal natuurlijk ook een
belangrijke troef zijn naar de cursisten toe.

Op dezelfde manier maakt het een groot verschil uit wanneer er naast de standaard
handleiding die meestal vervat zit in commerciële leerplatformen, ook eigen hand-
leidingen kunnen worden toegevoegd die afgestemd zijn op de noden en de ver-
wachtingen, de verzuchtingen en de ambities van de eigen lesgevers. Ook het met
regelmaat verspreiden van een ELP-nieuwsbrief onder de eigen lesgevers kan ervoor
helpen zorgen dat de component elektronisch ondersteund leren inderdaad stevi-
ger verankerd geraakt in de onderwijspraktijk van de instelling en iedereen direct
op de hoogte kan worden gehouden over nieuwe technische ontwikkelingen en
mogelijkheden, over voorbeelden van goede praktijk die door eigen lesgevers op de
sporen zijn gezet, over speciale, vakdoorbrekende initiatieven die dankzij het ELP
zullen worden geïnitieerd, enz. Kortom, het is belangrijk aan de lesgever duidelijk
te maken dat het leerplatform ook voor henzelf een ‘omgeving’ helpt creëren waar-
binnen kennis kan worden gedeeld, en er dus deels ook los-van-plaats-en-tijd aan
gezamenlijke professionalisering kan worden gewerkt.
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Verder kan de helpdeskverantwoordelijke van het centrum er ook voor opteren een
FAQ-pagina te integreren in het leerplatform en meteen ook een discussieforum
toegankelijk te maken waar lesgevers terecht kunnen met al hun praktische vragen
en aldus elkaar ook ondersteuning kunnen geven op basis van de eigen, ondertus-
sen opgedane ervaringen met het ELP. Heel wat van de genoemde instrumenten
zullen trouwens ook op een aangepaste wijze ingezet kunnen worden als hefbomen
om cursisten te helpen wennen aan elektronisch ondersteund leren. We denken
met name aan een handleiding, een FAQ-pagina, een cursistendiscussieplatform,
enz.

Samengevat

Bij de keuze voor een welbepaald elektronisch leerplatform is het belangrijk oog te
hebben voor het open, generieke karakter van het platform zodat het gebruik ervan
aangepast kan worden aan de specifieke noden van ‘beginnende’ en ‘gevorderde’
lesgevers.

Om lesgevers echt te betrekken is het bovendien nuttig dat het ELP tot op zekere
hoogte ‘eigen’ kan worden gemaakt aan de instelling, door er naast het logo van het
centrum ook allerlei gebruiksfaciliteiten voor de lesgevers aan te koppelen. Zeker in
een beginfase zullen lesgevers nood hebben aan technische ondersteuning, en zul-
len voorzieningen als een FAQ-pagina, een discussieforum voor lesgevers, een ELP-
nieuwsbrief, het initiëren van gezamenlijke bijspijkerinitiatieven, enz. essentieel
zijn om lesgevers ook echt aan te zetten tot experimenteren met elektronisch
ondersteund leren. Heel wat van deze faciliteiten zijn in aangepaste vorm ook
inzetbaar om cursisten te helpen wennen aan het werken op een elektronisch leer-
platform. Kunnen beschikken over een helpdeskverantwoordelijke is eveneens
geen overbodige luxe.

5.3.2 Het nodige draagvlak creëren bij de cursisten

Het welslagen van de introductie van een elektronisch leerplatform is natuurlijk
pas echt een feit als ook de cursisten bereid zijn om er mee aan de slag te gaan. Wat
dat betreft wijst Martin Valcke (zie bijdrage in deel II) op een belangrijke voor-
waarde om een ELP in te schakelen in het volwassenenonderwijs: er moet vol-
doende aandacht uitgaan naar het ontwikkelen van de nodige ICT-competenties
bij de cursisten. Daarenboven zullen de cursisten de kans moeten krijgen om te
leren hoe ze zich vlot kunnen bewegen binnen het leerplatform, o.a. door het ver-
kennen van de navigatiemenu’s, de ondersteuningsmaterialen, het cursusmanage-
mentsysteem, enz.

Zeker in een beginfase zal bij dat alles het voorbeeldgedrag van de lesgevers een hef-
boom zijn om cursisten ertoe te brengen vaardig om te springen met het ELP. De

ELEKTRONISCHE ONDERSTEUND LEREN IN HET VOLWASSENENONDERWIJS 57



directe, aanmoedigende en ondersteunende aanwezigheid van lesgevers is van cru-
ciaal belang om volwassen lerenden over de brug te halen. Meteen roept dit de
vraag op naar de noodzakelijke minimale materiële omkadering waarover de centra
moeten kunnen beschikken om dit ook effectief mogelijk te maken. Om cursisten
in groep, hands-on en onder begeleiding van hun lesgever aan de slag te laten gaan
op het ELP, moet men dus een computerlokaal ter beschikking hebben. Sommige
centra kunnen hierbij terugvallen op de infrastructuur van scholen uit het dagon-
derwijs waarmee zij samenwerken; andere centra beschikken niet over deze facili-
teiten en zullen alternatieve oplossingen moeten uitwerken. In ieder geval maakt
een computerlokaal het mogelijk om cursisten uit de eerste hand de voordelen van
elektronisch ondersteund leren te laten ervaren. Zij kunnen er autonoom, maar on-
der begeleiding, experimenteren op het ELP en lesgevers krijgen meteen de kans om
na te gaan aan welke vormen van ondersteuning de cursisten nood hebben om
gaandeweg de aansturing van het leren inderdaad meer in eigen handen te nemen.

Op het vlak van de geboden ondersteuning zal men immers ook ten volle rekening
moeten houden met de verscheidenheid in de cursistengroepen. Sommige volwas-
senen zijn al goed vertrouwd met computergebruik en zullen met een minimale
ondersteuning snel uit de startblokken schieten op het leerplatform, anderen zijn
computerleek en zijn ook nauwelijks geïnteresseerd in de mogelijkheden die elek-
tronisch ondersteund leren hen kan bieden. Factoren als de leeftijd van de cursist,
de vooropleiding van de betrokkene, de persoonlijke successen en mislukkingen op
het gebied van leren, de behoefte van de cursist aan sturing en ondersteuning, de
bewuste keuze van de cursist om in groep te leren, enz. zullen allemaal invloed heb-
ben op de manier waarop cursisten effectief voorbereid kunnen worden op partici-
patie in elektronisch ondersteund leren. De manier waarop het materiaal op het
ELP wordt aangeboden is erop gericht dat het platform de rol van de lesgever min-
stens tijdelijk overneemt. Dus moeten er meteen ook heel wat differentiatiemoge-
lijkheden worden ingebouwd, zoniet zullen lesgevers zowat voortdurend beschik-
baar moeten zijn om gericht en op vraag extra ondersteuning te verlenen en zal er
niet echt sprake zijn van tussentijdse periodes van afstandsleren.

Naast het aspect ‘grote(re) verscheidenheid’ in cursistengroepen wijst Gary Kuhne
(2000) nog op negen andere kenmerken van volwassen lerenden (in vergelijking
met jongeren) waarmee men ten volle rekening moet houden als men volwassenen
tot leren wil aansporen:
1. Volwassenen willen over het algemeen meer de controle over hun eigen leren in

handen nemen dan jongeren.
2. Volwassenen grijpen meer terug naar hun eigen ervaringen als een bron voor

hun inspanningen op gebied van leren.
3. Volwassenen stappen meestal gemotiveerder in de leersituaties waarvoor zij

zich engageren.
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4. Volwassenen zijn pragmatischer in hun leren dan jongeren.
5. In tegenstelling tot jongeren, vinden volwassenen hun rol als lerende meer van

een tweede orde in vergelijking met de andere rollen die zij dagdagelijks
opnemen;

6. Volwassenen moeten hun inspanningen op gebied van leren veel meer inpassen
in een verscheidenheid aan verplichtingen in hun dagelijkse leven.

7. Doorgaans hebben volwassenen een minder groot vertrouwen in de eigen capa-
citeiten tot leren.

8. Volwassenen vertonen meer weerstand tegen verandering dan jongeren;
9. De afnemende snelheid waarmee volwassenen leren, compenseren zij met een

leren dat meer in de diepte gaat.

Als we uit dit overzicht de kenmerken van jonge lerenden naar voor halen en aftoet-
sen aan de eigenschappen van het nieuwe, interactieve leren (zie 4.3), dan moeten
we vaststellen dat Gary Kuhne zich bij zijn vergelijking teveel heeft gebaseerd op
klassieke opvattingen over onderwijs en leren. Hij is in zijn analyse dus goeddeels
voorbijgegaan aan recente pedagogisch-didactische vernieuwingen die ervoor zor-
gen dat ook leerplichtige leerlingen veel sterker betrokken zijn doordat zij de kans
krijgen hun eigen leren te sturen en het geleerde veel meer uit de eerste hand te
ervaren, bijv. in de vorm van casebesprekingen, projecten samenwerkend leren,
onderzoeksopdrachten, enz. De kloof tussen jonge en volwassen leerders is dus niet
meer zo groot als hier wordt gesuggereerd. Maar op een aantal punten bestaan wél
duidelijke nuances waarmee we rekening moeten houden bij de implementatie van
elektronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs.

Wat in eerste instantie in het oog springt, is dat volwassenen hun inspanningen op
het gebied van leren een plaats moeten zien te geven tussen alle andere activiteiten
die dagelijks beslag op hen leggen. Niet verwonderlijk dus dat zij ook controle wil-
len hebben en houden over dit aspect van hun tijdsbesteding en het geenszins op
prijs stellen dat anderen beslissingen nemen over de inspanningen die zij zich op
het gebied van leren zullen getroosten. Daarom is het belangrijk om hen zeer direct
te betrekken bij de planning van hun inspanningen, en bij het maken van keuzes op
dat gebied. Als lesgever moet men dus ver genoeg vooruit in de tijd plannen en ook
soepel kunnen omspringen met deadlines om mogelijkheden tot ‘’selfmanagement’
te creëren. Tegelijk is overleg wenselijk en aangewezen want enige ondersteuning
op het vlak van timemanagement zal zeker in een beginfase zeer welkom zijn wan-
neer volwassenen ‘opnieuw’ gaan leren en zij op dit vlak nog enige routine moeten
opbouwen.

Bovendien rekenen volwassenen doorgaans op een grotere beschikbaarheid van de
lesgevers, omdat zij geen al te groot vertrouwen hebben in hun eigen capaciteiten
op het gebied van leren. Ofwel kijken zij terug op een aantal minder positieve leer-
ervaringen in het verleden, ofwel gaan zij ervan uit de vaardigheden tot leren te
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hebben verleerd. De ondersteunende, bemoedigende aanwezigheid van lesgevers is
dus van vitaal belang om de leerattitude opnieuw aan te zwengelen. Een belangrijke
hefboom hierbij vormt het systematisch inbouwen van mogelijkheden tot samen
leren. Niet alleen beschikken volwassen lerenden over een rijke voedingsbodem die
toelaat om met-en-van-elkaar te leren, maar samen leren biedt mogelijkheden om
de eigen onzekerheden te overstijgen doordat de lerenden elkaar tot voorbeeld kun-
nen zijn wat betreft effectieve manieren van leren. Voorwaarde is wel dat de leerin-
houden op meervoudige wijze worden aangeboden zodat de diversiteit aan leerstij-
len die vrijwel zeker aanwezig is in iedere groep volwassen lerenden, ten volle kan
worden aangesproken.

De allerbelangrijkste vaststelling die uit dit overzicht van karakteristieken naar
voor komt, is evenwel dat het er niet zozeer op aan zal komen volwassenen die de
stap naar het centrum hebben gezet alsnog te motiveren tot leren, maar wel dat
men mogelijkheden moet zoeken om dat leren waarvoor zij ‘uit zichzelf’ gemoti-
veerd zijn, te faciliteren. Dat impliceert dat er afdoende gepeild wordt naar ‘wat’
volwassenen willen leren, en dat ook bij het ‘hoe’ de bekommernis naar de prakti-
sche relevantie en de onmiddellijke bruikbaarheid van de leerervaringen centrale
aandachtspunten zijn. Waar het zo is dat volwassenen gemakkelijk afhaken bij een
te ‘theoretische’ benadering, biedt het aanspreken van de verscheidenheid aan
levenservaringen waarop volwassen lerenden kunnen terugvallen, juist heel veel
mogelijkheden om de betrokkenheid en de actieve inzet van alle cursisten te
verhogen.

Samengevat

Wanneer men het draagvlak voor elektronisch ondersteund leren bij de cursisten
wil verhogen dan zullen de inspanningen zich niet mogen beperken tot het ICT-
vaardig maken van de betrokkenen. Volwassen lerenden moeten ook ondersteund
worden in hun attitude tegenover leren want heel vaak kampen zij met een tekort
aan zelfvertrouwen. Hefboom hiertoe in een aanvangsfase is een grote, directe aan-
wezigheid van lesgevers tijdens momenten dat cursisten voor het eerst experimen-
teren met het ELP in het computerlokaal van het centrum. Verder dienen cursisten
ondersteund te worden op het gebied van timemanagement en moeten lesgevers
voortdurend oog hebben voor de praktische relevantie van de te verwerven inzich-
ten en competenties.

Hoe concreter de cursisten bovendien de kans krijgen te ervaren dat het leerplat-
form op deze punten een ondersteunende rol kan spelen, hoe meer zij zich ook zul-
len inspannen voor elektronisch ondersteund leren.
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5.3.3 Het nodige draagvlak creëren bij de lesgevers

Zoals we al meermaals hebben beklemtoond, is bij de invoering van elektronisch
ondersteund leren de inbreng van de lesgevers van cruciaal belang. Niet alleen
bekleden zij ten aanzien van de cursisten een voorbeeldfunctie, maar meer in het
bijzonder nog is hun directe, ondersteunende aanwezigheid een hefboom om vol-
wassen lerenden inderdaad uit de eerste hand de voordelen van deze vorm van
leren te helpen verkennen.

Tegelijk is het zo dat lesgevers zich in een context van elektronisch ondersteund
leren in toenemende mate geconfronteerd zien met de noodzaak om een andere
‘rol’ aan te nemen dan die van ‘les-gever’. Naarmate cursisten de sturing van hun
leren meer in eigen handen nemen, bestaat de uitdaging voor lesgevers er juist in
zich ook echt te profileren als een ‘coach’ die veel gerichter begeleiding en onder-
steuning ‘op maat’ kan aanbieden aan cursisten, en dus ook veel meer ‘op vraag’
kan werken.

Voor heel wat lesgevers is dit een nieuwe uitdaging, dus zullen ook zij nood hebben
aan extra scholing, ondersteuning en begeleiding. De ontwikkeling van coachings-
vaardigheden op het gebied van leren belangt alle lesgevers aan, dus kan daar vak-
overschrijdend in geïnvesteerd worden. Via vorming gekoppeld aan het opstarten
van intervisiegroepen, kan men aldus generiek werken aan deskundigheidsontwik-
keling in het team. De uitwisseling van ervaringen over de grenzen van de vakken
heen is verrijkend voor alle collega’s, omdat het de mogelijkheid biedt inzichten te
contextualiseren en oplossingen te toetsen op hun overdrachtelijkheid. Dat men
van elkaar kan vernemen hoe coaching van het leren binnen de verschillende vak-
domeinen geconcretiseerd kan worden, kan meteen ook een eerste concrete aanzet
vormen om veel meer als team te sleutelen aan de ontwikkeling van leermiddelen
waarin handvatten tot zelfsturing verwerkt zitten. Vermits ook ‘embedded sup-
port’ een nieuwe uitdaging is, is uitwisseling van ervaringen daarmee nuttig en
nodig om ook op dat punt tot gedeelde deskundigheidsontwikkeling te komen.
Welke ondersteuning is echt effectief? Hoe kunnen lesgevers ervoor zorgen dat de
geboden ondersteuning over de vakgrenzen heen transparant blijft voor de cursis-
ten zodat zij de geleerde vaardigheden ook breder leren inzetten? Hoe schept men
een goed evenwicht tussen generieke en vakspecifieke ondersteuning, en hoe
kunnen beide elkaar versterken?

Samenwerking is ook aangewezen, wil men erin slagen hoogwaardige interactieve
en multimediale leermiddelen te ontwikkelen. Het concipiëren van dergelijke mid-
delen is een tijds- en arbeidsintensief gebeuren en vergt de specifieke bijdrage van
programmeurs/ontwikkelaars en grafici/designers om tot eindproducten te komen
die echt bruikbaar zijn in leerplatformcontexten die erop gericht zijn zelfgestuurd
en begeleid zelfstandig leren te ondersteunen. Hoe ruimer de gebruiksmogelijkhe-
den van de aldus ontwikkelde materialen, hoe meer de ontwikkelingskosten
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gedrukt kunnen worden. Waren het tot hiertoe de uitgeverijen die handboeken en
oefenschriften in grote oplages drukten, dan is het nu de vraag hoe (en door wie)
multimediale middelen ruimer verspreid kunnen worden. Het gebruik van elektro-
nische leerplatformen kan hierbij als hefboom dienen, want de leermiddelen op
dergelijke platformen zijn in principe op ruimere schaal ‘aanspreekbaar’. Via een
login en paswoord kan men de toegankelijkheid evenwel voorwaardelijk maken. Zo
kan een lesgever beslissen het eigen materiaal op een platform enkel toegankelijk te
maken voor de eigen cursisten.

Dit neemt evenwel niet weg dat binnen datzelfde platform de lesgevers hun cursus-
materialen beschikbaar kunnen stellen voor elkaar en aldus ook expertise kunnen
uitwisselen of zelfs samen materialen kunnen ontwikkelen. Vermits het hier gaat
om dure middelen die enige specifieke ontwikkeling vergen, is ontwikkeling in de
schoot van een vakgroep of van een groep vakgenoten die elkaar over de muren van
de centra heen weten te vinden aangewezen zodat een gemeenschappelijk gebruik
van de gezamenlijk ontwikkelde materialen quasi een evidentie wordt. Meer en
meer zal er trouwens wellicht ook een markt ontstaan waar dergelijke middelen
kant-en-klaar worden aangeboden want ook hier zullen uitgevers zich ongetwijfeld
opwerpen als contentontwikkelaars.

Het als team investeren in de ontwikkeling van coachingsvaardigheden op gebied
van leren en in specifieke deskundigheid wat betreft het aanmaken van hoogwaar-
dige leermiddelen, veronderstelt dat er in de centra voor volwassenenonderwijs een
voldoende groot draagvlak op teamniveau ontstaat om effectief tot gedeelte des-
kundigheidsontwikkeling te komen. Dit is evenwel geen evidentie, o.a. omdat de
lesgevers, los van de eigenlijke lessen, niet gemakkelijk samen te brengen zijn aan-
gezien zij hun CVO-lesopdracht meestal in bijberoep opnemen. Vakgenoten of
intervisiegroepen buiten de avonduren en los van de lessen samenbrengen, is dan
ook moeilijk te realiseren.

Op dat punt kan de bewuste keuze voor gecombineerd onderwijs met een vermin-
dering van het aantal contacturen gedeeltelijk voor een oplossing zorgen. Een aan-
tal van de vrijkomende uren kan het centrum consequent benutten om lesgevers
bijeen te brengen en te stimuleren tot overleg en samenwerking. Maar we mogen
niet uit het oog verliezen dat urenpakketten zelfgestuurd of begeleid zelfstandig
leren, ook op andere manieren extra inspanningen vergen van de lesgevers. Hun
aanwezigheid in de ruimte waar de cursisten op eigen aansturing leren en werken
aan het leerplatform is zeker in een beginperiode vereist. Op regelmatige tijdstip-
pen ondersteuning en feedback geven, vraagt op zijn beurt ook flink wat inzet van
de lesgever. Dus kan niet alle ‘vrijgekomen’ tijd zonder meer omgezet worden in
‘teamtijd’, maar zal daaraan voorafgaand de veranderde taakbelasting van de lesge-
vers in kaart moeten worden gebracht. Als men nieuwe lesgevers aanwerft en/of de
functieomschrijving van lesgevers heruittekent met het oog op gecombineerd leren,
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zullen directeur en schoolbestuur in ieder geval ook aandacht moeten besteden aan
de wijzigingen op het vlak van tijdsbesteding die dit alles met zich mee brengt.

Een andere hefboom om tot meer teamgedragen initiatieven te komen, is taakdiffe-
rentiatie zodat een aantal lesgevers tijdelijk nadrukkelijker belast kunnen worden
met de ontwikkeling van leermiddelen, de ondersteuning van intervisiegroepen,
het up-to-date houden van het leerplatform, enz. Het investeren van beperkte
urenpakketten in dergelijke specifieke opdrachten, komt de verdeskundiging van
alle collega’s ten goede zonder dat van alle lesgevers onmiddellijk extra inspannin-
gen terzake worden verwacht. Taakdifferentiatie noodzaakt meteen ook tot een
goede communicatie binnen het team. Vandaar dat sommige experten voorstellen
om het leerplatform ook te benutten als een communicatiekanaal onder de lesge-
vers, een kanaal dat moet bijdragen tot ieders deskundigheidsbevordering en bij
alle teamleden meer en meer ook het idee ingang moet laten vinden dat zij deel uit-
maken van een ‘community’ die instellingsbreed werk maakt van de ontwikkeling
en vernieuwing van het onderwijsaanbod waarin hun centrum voor volwassenen-
onderwijs voorziet (zie 5.3.1).

Samengevat

De keuze voor gecombineerd onderwijs houdt een dubbele uitdaging in voor lesge-
vers uit CVO’s. Enerzijds moeten zij zich coachingsvaardigheden eigen maken
zodat zij cursisten veel meer op maat en op vraag kunnen ondersteunen tijdens het
leren. Anderzijds zal het meer en meer ook noodzakelijk worden leermaterialen te
ontwikkelen die echt geschikt zijn voor gebruik in contexten van afstandsonder-
wijs. Omdat deze middelen multimediaal en interactief zijn, is enige specifiek tech-
nische knowhow binnen het ontwikkelteam noodzakelijk.

Om tegemoet te komen aan beide uitdagingen is het creëren van een voldoende
groot draagvlak binnen het CVO noodzakelijk, maar helaas niet evident. Daarom
is het belangrijk om een gedeelte van de lesgeeftijd die vrijkomt dankzij het inroos-
teren van uren afstandsonderwijs systematisch te reserveren voor teamactiviteiten.
Tegelijk kan taakdifferentiatie ervoor helpen zorgen dat sommige teamleden een
tijdlang vrijgeroosterd kunnen worden voor specifieke team- en ontwikkelingson-
dersteunende activiteiten.

5.3.4 Ontwikkeling van materialen

Voor Ronny Jacobs (zie bijdrage in deel II) bestaat een duidelijke meerwaarde van
het kunnen werken met een ELP erin dat de informatie in allerlei ‘formats’ kan
worden aangeboden: internetpagina’s, tekstdocumenten, werkbladen, presenta-
ties, audio- en videofragmenten, java-applets, enz. Volgens Maarten Cannaerts ligt
hier evenwel meteen ook een grote uitdaging: waar de lesgever tot hiertoe veelal
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gebruik maakte van statisch lesmateriaal dat hijzelf op een dynamisch wijze aan-
bracht bij de klasgroep, worden aan de leermiddelen die via een elektronisch leer-
platform worden aangeboden, veel hogere kwaliteitseisen gesteld omdat de lesgever
niet meer noodzakelijkerwijze altijd als evidente ‘mediator’ zal optreden bij het
aanbrengen van leermaterialen. Vandaar dat we er inderdaad van uit gaan dat deze
leermiddelen veel sterker interactief, multimediaal en dynamisch van ontwerp
moeten zijn. Dit geldt zeker voor vakspecifieke leermiddelen die de ambitie hebben
uit te dagen tot kennisconstructie.

Meteen zal ook duidelijk zijn dat de ontwikkeling van dergelijke hoogwaardige
leermiddelen zeer arbeidsintensief is en best door een ontwikkelteam wordt opge-
nomen. We wezen er reeds op dat zo’n team niet beperkt blijft tot lesgevers en een
vakdidacticus, maar best uitgebreid wordt met een programmeur/ontwikkelaar en
een graficus/designer die beiden voor specifiek technische ondersteuning zorgen.
En we merkten ook al op dat het aanmaken van content best in de schoot van een
vakgroep of een centrumoverstijgende werkgroep van vakgenoten gebeurt zodat
het evidenter wordt dat de resultaten van alle werkzaamheden ook meermaals en
op ruimere schaal zullen worden gebruikt.

Tegelijk zullen centra voor volwassenenonderwijs die ernstig overwegen om op
relatief korte termijn sterk te investeren in het aanbieden van elektronisch onder-
steund leren, moeten afwegen of de draagkracht van dergelijke ontwikkelteams
groot genoeg is om systematisch dit soort materialen voor ‘eigen gebruik’ te ontwik-
kelen, dan wel of men onder bepaalde voorwaarden ook kan terugvallen op elders
ontwikkelde leermiddelen. Naarmate elektronisch ondersteund leren ruimere ver-
spreiding krijgt, zijn er immers ook meer en meer onderwijs- en opleidingsverstrek-
kers die zich inlaten met de ontwikkeling van gelijkaardige leermiddelen, en zullen
trouwens ook uitgevers zich meer en meer op die markt wagen. Dus is het een
terechte vraag of bepaalde van deze materialen niet gewoon ‘ingekocht’ kunnen
worden. In plaats van in ieder onderwijs- en opleidingscircuit afzonderlijk te inves-
teren in de ontwikkeling van hoogwaardige leermiddelen, moet – waar mogelijk –
geopteerd worden voor gezamenlijke ontwikkelingsinitiatieven en voor een grotere
herbruikbaarheid van bestaande materialen. Zeker in een context van levenslang en
levensbreed leren en van verdere modularisering van het bestaande onderwijs- en
opleidingsaanbod, is het zaak aandacht te hebben voor vlotte aansluitings- en over-
gangsmogelijkheden binnen het bestaande en het te ontwikkelen aanbod, en dus
ook voor een groeiende uitwisselbaarheid van de ontwikkelde materialen. Omdat
het hier gaat om een uitdaging die alle onderwijs- en opleidingsverstrekkers aanbe-
langt, is een stimuleringsbeleid vanuit de overheid wenselijk, bijv. voor een maat-
schappijbreed contentmanagementsysteem (CMS) dat materialen helpt ontsluiten
en effectief beschikbaar maakt voor iedereen die binnen deze onderwijs- en
opleidingssectoren actief is.
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Dat dit bewustzijn ook groeit bij de huidige ontwikkelaars van leermaterialen,
blijkt uit het feit dat hun aandacht gaandeweg verschuift van het ontwikkelen van
‘totaalpakketten’ naar kleinere ‘leereenheden’ – vaak ‘doclets’ genoemd – zodat les-
gevers niet langer gedwongen worden te kiezen voor een welbepaald pakket, maar
op basis van de eigen inzichten en/of de noden van de cursisten pakketten kunnen
samenstellen die hier-en-nu geschikt zijn voor de groepen waarmee zij aan de slag
gaan. Ook op dit vlak worden lesgevers aldus gedwongen zich een nieuwe rol aan te
meten, want als ‘regisseurs’ van het leren van hun cursisten zullen zij inderdaad
ook de nodige vaardigheid moeten verwerven in het uittekenen van leerroutes op
maat, met inbegrip van alle daaraan beantwoordende leereenheden. Nadrukkelij-
ker dan tot hiertoe vaak het geval was, worden lesgevers uitgedaagd één van hun
kerntaken waar te maken, met name gestalte geven aan pedagogisch-didactisch
verantwoordde leerroutes die ook tegemoet komen aan de noden en de aspiraties
van de cursisten die zij ondersteunen in hun onderwijsleerprocessen. Van ‘uit-
voerders’ van opdrachten die elders worden geconcipieerd, worden lesgevers dus
opnieuw veel meer diegenen die pakketten op een verantwoorde wijze gaan
samenstellen.

Naarmate lesgevers zelf ook meer geneigd zijn mee te gaan in deze rolverschuiving,
is de kans reëel dat zij gevoeliger worden voor het argument dat lang niet alle mate-
rialen op eigen kracht moeten worden ontwikkeld. Materialen zijn in wezen
immers vooral ondersteunend voor het eigenlijke leren, en dus ‘inwisselbaar’. De
nadruk kan aldus verschuiven in de richting van ‘hergebruik’ van elders ontwik-
kelde leermiddelen, weliswaar na een evaluatie in functie van de eigen onderwijs-
en opleidingsdoelen.

Ook dit evalueren kan trouwens het best in team worden opgenomen met het oog
op het uittekenen van leerroutes over de onderwijs- en opleidingsjaren heen. Naar-
mate elektronisch ondersteund leren aan belangstelling wint, zal het aanbod aan
materialen exponentieel toenemen. We hebben er al op gewezen dat er wereldwijd
gesleuteld wordt aan standaarden die moeten toelaten informatie- en kenniseenhe-
den maximaal uitwisselbaar te maken en dus gemakkelijker beschikbaar te maken
voor potentiële gebruikers, meer in het bijzonder ook voor alle onderwijs- en oplei-
dingsverstrekkers. We mogen ons dan ook verwachten aan een toekomst waarin
het mogelijk zal worden soepel te schakelen tussen zelfontwikkelde materialen en
materialen die men onder bepaalde voorwaarden zal kunnen binnenhalen van
elders. Deze ontwikkelingen roepen natuurlijk meteen ook vragen op over de
eigendomsrechten op zulke ruimer beschikbaar gemaakte materialen.

Dit laatste is momenteel nadrukkelijk aan de orde, nu men meer en meer de omslag
maakt in de richting van ‘open source’ elektronische leerplatformen, en er in de
marge daarvan consequent gepleit wordt om te voorzien in ‘open content’ (Gom-
beir & Questier, 2005). Waar leerplatformen tot hiertoe veelal een gesloten karak-
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ter hadden omdat enkel geregistreerde studenten of cursisten toegelaten werden,
zijn er momenteel onderwijs- en opleidingsaanbieders die ervoor opteren om min-
stens een gedeelte van het aanbod open te stellen voor een breder publiek. In
Vlaanderen is het zo al mogelijk om via het leerplatform www.openschool.be van
het Atheneum Antwerpen een aantal cursussen te consulteren. Daarbij is het in
principe zo dat andere aanbieders de beschikbare materialen kunnen hergebruiken
en zelfs aanpassen ten behoeve van het eigen cursistenpubliek. Het valt te verwach-
ten dat in het spoor hiervan alsmaar meer databankbeheerders herbruikbare
leermaterialen beschikbaar zullen stellen via het internet.

Op het gebied van de productie, de beschikbaarheid en het hergebruik van leerma-
terialen mogen we ons in de nabije toekomst nog verwachten aan heel wat boeiende
ontwikkelingen die ongetwijfeld ook van betekenis zullen zijn voor het volwassene-
nonderwijs. Maar op het gebied van leermiddelengebruik kunnen de centra op dit
ogenblik wellicht al flink hun voordeel doen door te mikken op samenwerking met
andere ‘aanbieders’. Zo is er in de Vlaamse context al heel wat materiaal ontwik-
keld door VDAB en VIZO, en dus zouden ook de centra voor volwassenenonder-
wijs hieruit kunnen putten wanneer zij invulling geven aan elektronisch on-
dersteund leren. Ook de afdeling Volwassenenonderwijs van het departement
Onderwijs maakte in het kader van BIS Online duizenden herbruikbare leerobjec-
ten in een gestandaardiseerd formaat. CVO’s kunnen deze objecten gratis gebrui-
ken in het project ‘CVO-Online’ (zie bijdrage van Maarten Cannaerts in deel II).
Voorwaarde hier is natuurlijk wel dat ook dit beschikbare materiaal gescreend kan
worden op zijn inzetbaarheid voor de eigen cursisten en dat het niet gaat om de
overname van totaalpakketten; geen aanpak dus die uitgaat van het principe ‘te
nemen of te laten’ maar wel van het bewaken van de eigenheid van het aanbod en
de aanpak waar men als CVO voor wil staan. Op het vlak van doelstellingen zullen
er immers ongetwijfeld verschillen bestaan tussen het aanbod van het volwassene-
nonderwijs en dat van de andere spelers. Het is dus belangrijk dat het gebruik van
elders ontwikkelde materialen afgewogen kan worden ten aanzien van de eigen
doelstellingen.

Willen onderwijs- en opleidingsverstrekkers een rol van betekenis blijven opnemen
in de ‘lerende samenleving’ van morgen, dan zullen zij moeten afstappen van het
‘not invented here’-syndrome dat hen nog al te vaak parten speelt. Goede, her-
bruikbare materialen opsporen en integreren in boeiende leertrajecten zal meer en
meer de opdracht worden van eigentijdse onderwijs- en opleidingsverstrekkers.
Hierbij zullen hun inspanningen erop gericht moeten zijn ‘fragmentatie’ te voorko-
men door er als team bewust voor te zorgen dat de losse materialen geïntegreerd
worden aangeboden in volwaardige onderwijs- en opleidingspakketten.

Hoezeer er aldus ook materialen van elders binnengehaald kunnen worden om con-
creet invulling te geven aan de uitgestippelde leer- en opleidingstrajecten, toch zal
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er altijd ook wel de behoefte zijn de ingekochte of vrij ter beschikking gestelde
materialen aan te vullen met eigen ontwikkelingen. Als lesgevers aldus in functie
van elektronisch ondersteund leren zelf materialen ontwikkelen, stelt zich ook voor
hen de vraag naar de eigendomsrechten. Waar zij vroeger de notities in de vorm van
een syllabus rechtsstreeks konden verkopen aan hun cursisten, is het in het kader
van het ‘publiceren’ van hun materialen op het ELP de vraag of een lesgever hierbij
op vergelijkbare wijze een vergoeding kan claimen. Melany Carly (2004) van het
‘Centre for Intellectual Property Rights’ aan de KULeuven benadrukt dat ook al
wordt een lespakket of een cursus in opdracht gemaakt, de auteur ervan onvermin-
derd aanspraak blijft maken op de auteursrechten. In principe kan deze persoon
dus ook de vermogensrechten op zijn werk blijven claimen, tenzij daarover contrac-
tueel andere afspraken zijn gemaakt. Als men dus bestaande cursussen gaat digitali-
seren of nieuwe leermiddelen gaat ontwikkelen die geschikt zijn voor gebruik op
het ELP, is het belangrijk van bij de start tot goede afspraken te komen met de les-
gevers. Zo kunnen de inspanningen van lesgevers voor het aanmaken van materia-
len deels gecompenseerd worden door ze daarvoor gedurende een beperkte periode
één of enkele uren vrij te stellen. Een andere optie kan erin bestaan de inspannin-
gen voor het aanmaken van materialen veel meer als het werk van een team of van
groepjes vakgenoten te zien, zodat het ook echt het resultaat wordt van gezamen-
lijke inspanningen. Hoe multimedialer en interactiever de materialen worden, hoe
diverser trouwens ook de inspanningen zullen zijn om ze te ontwikkelen en hoe
minder ze als een persoonlijke prestatie zullen worden gezien. In die zin is het alles-
zins belangrijk dat centra voorzichtig omspringen met de claim op een financiële
return voor de geleverde inspanningen om leermiddelen te ontwikkelen. Deze
inspanningen moeten veeleer benaderd worden als een integraal onderdeel van de
functie van iedere lesgever en dus ook in diens functiebeschrijving worden opgeno-
men.

Andersom is er ook waakzaamheid geboden wanneer men bestaande materialen
benut bij het aanmaken van leermiddelen. Het integreren van foto-, auto- en video-
materialen kan in principe niet zonder voorafgaandelijke toestemming. Dat geldt
ook voor materialen van openbare en andere omroepen, al is het zo dat er over het
internet al meerdere experimenten lopen waarbij materialen kunnen gedownloa-
ded worden, en ter beschikking staan voor didactisch gebruik (zie 7.1). Ook zijn er
in de auteurswetgeving recentelijk een aantal aanpassingen doorgevoerd die het
mogelijk maken om materialen ter illustratie te gebruiken op een gesloten intranet,
op voorwaarde dat men de bron vermeldt en het illustratief gebruik geen afbreuk
doet aan de normale exploitatie van deze materialen.
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Samengevat

Naarmate elektronisch ondersteund leren zich ruimer zal verspreiden, zal het aan-
bod van hoogwaardige, multimediale en interactieve leermiddelen toenemen zodat
onderwijs- en opleidingsverstrekkers niet langer altijd en overal voor de uitdaging
zullen staan om alle leermiddelen zelf te ontwikkelen. Niet alleen is dit een zeer
tijdsintensieve bezigheid, maar CVO’s zijn daar niet zonder meer voor toegerust
(zie 5.3.3). Vandaar dat het al een hele sprong vooruit zou zijn als lesgevers er, bij
voorkeur in teamverband, in zouden slagen om op een gezonde manier af te wegen
welke bestaande leermaterialen voor hen beschikbaar zijn en gemakkelijk binneng-
ehaald kunnen worden om de uitgestippelde onderwijs- en opleidingstrajecten con-
creet in te vullen. Als ‘regisseurs’ van deze trajecten blijven zij de eindverantwoor-
delijken, en – waar nodig of wenselijk – zullen er altijd ook nog eigen materialen
moeten toegevoegd worden om het aanbod compleet te maken. In ieder geval zal
het lesgeversteam erover moeten waken dat er geen fragmentatie in de opleidingen
ontstaat doordat de leereenheden te veel als ‘los zand’ worden aangeboden zonder
duidelijke leerlijnen of overzichtsstructuren. De kerntaak van lesgeversteams blijft
er aldus in bestaan zinvolle leerroutes samen te stellen in functie van de eigen
cursistengroepen.

5.3.5 Ontwikkeling van een aangepaste didactiek

Naast de ontwikkeling van leermiddelen die geschikt zijn voor een optimaal en effi-
ciënt gebruik binnen een ELP-context, is er natuurlijk ook nog de vraag naar
geschikte didactische werkvormen; kortom, naar een ‘aangepaste’ didactiek. We
hebben er al vaker op gewezen dat de introductie en het gebruik van een ELP bij het
vormgeven aan onderwijsleerprocessen er in essentie op gericht moet zijn het zelf-
gestuurd of begeleid zelfstandig leren van de cursisten te ondersteunen. Conform
hiermee hebben een aantal Nederlandse en Vlaamse instellingen voor hoger onder-
wijs vrij recent de handen in elkaar geslagen om een online beschikbare kennis- en
ervaringsuitwisselingsdatabank op te zetten. Daarin zijn instructies, richtlijnen en
feedback bijeengebracht over didactische werkvormen die in een digitale context
kunnen worden ingezet (url: http://www.digitaledidactiek.nl). Alle op deze website
beschikbare kennis- en ervaringselementen worden verzameld in de thematische
clusters: ‘algemene didactiek’, ‘presenteren’, ‘communiceren’, ‘individueel werken’,
‘samenwerken’, ‘begeleiden’ en ‘toetsen’. Clusters die inderdaad duidelijk illustre-
ren dat de ontwerpers van deze site de focus bewust op actief en interactief leren
leggen. Zij willen docenten uit het hoger onderwijs vooral ondersteuning geven in
hun pogingen om de hun vertrouwde didactische aanpak te ‘verruimen’ om een
veel grotere graad van zelfverantwoordelijk leren bij de studenten te bewerkstel-
lingen.
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Bijzonder aantrekkelijk is overigens nog dat de makers van deze site – een instel-
lingsoverstijgend netwerk van ICT- en onderwijsdeskundigen – er bewust voor heb-
ben gekozen om kleine leereenheden aan te reiken via een contentmanagementsys-
teem (CMS) zodat de bezoeker à la carte informatie kan opdiepen en kan
aanpassen aan de vragen over het eigen onderwijskundig handelen. De aldus ver-
strekte informatie is niet gewoon ‘te nemen of te laten’, maar moet aangepast wor-
den aan de eigen doelstellingen op het gebied van leren. Deze site is dan ook illu-
stratief voor een tendens die meer en meer ingang zal vinden dankzij de introductie
van dynamische websites en daaraan gekoppelde contentmanagementsystemen.
Het toenemende besef dat het ‘delen’ van kennis en inzichten een nuttige zaak is,
zal ervoor helpen zorgen dat er alsmaar meer ‘communities’ ontstaan die op een
spontane manier aan gezamenlijke professionalisering doen. Kenmerkend voor dit
soort netwerking is dat de voor iedereen vrij ter beschikking staande leereenheden
niet als afgerond en volledig uitgewerkt worden gezien, maar dat er altijd ruimte is
voor aanvullingen, nuanceringen, getuigenissen, enz. Niet alleen is het aan de
gebruikers zelf om de gekozen eenheden aan te passen aan de eigen didactische
aanpak en te integreren in de instellingseigen didactische benadering, liefst worden
de opgedane inzichten en ervaringen ook teruggekoppeld naar de community.

In dit opzicht heeft het genoemde netwerk van deskundigen uit het hoger onder-
wijs er alvast zeer bewust voor gekozen om een voorbeeldfunctie te vervullen in het
wederzijds ter beschikking stellen van inzichten en ervaringen over een optimaler
gebruik van didactische werkvormen in een ELP-context. Vertaald naar het volwas-
senenonderwijs, zoomen ook wij hieronder in op enkele aspecten van een zoge-
naamde ‘digitale didactiek’.

5.3.5.1 ICT en didactiek

Onder digitale didactiek verstaat Robert Jan Simons (2002) “de kennis en kunde met betrek-
king tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren”. Net zoals we al onderstreepten
bij onze omschrijving van een krachtige leeromgeving blijft ook hier het leren centraal
staan, en is ICT een van de middelen die men kan aangrijpen om dat leren te
faciliteren.

In de literatuur over het didactisch aanwenden van ICT onderscheidt men binnen
het luik ICT benutten als middel tot meestal nog drie ontwikkelingsstadia:
• Leren over ICT;
• Leren door middel van ICT;
• Leren met behulp van ICT.

• Leren over ICT
Strikt genomen kan men ‘leren over ICT’ niet echt zien als een onderdeel van de
digitale didactiek omdat het hier in het beste geval gaat om het aanleren van basis-
vaardigheden zodat men de pc- en softwaretoepassingen effectief en efficiënt kan
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gebruiken. In onze context kan men daar dus ook het verkennen en leren hanteren
van alle functionaliteiten van een elektronisch leerplatform onder verstaan. Dit kan
het best in de vorm van hands-on initiatiesessies; veeleer dan via een cursussenreeks
die de cursisten alles leert ‘over’ bijv. CPU, ram- en rom-geheugen, parallelle, seriële
en USB-poorten, enz. In dit opzicht spreken wij ook liever over ‘leren aan de
computer’ dan over de meer gangbare, maar verwarring stichtende uitdrukking
‘leren over ICT’ te gebruiken. En zeker wanneer het gaat om een leerplatform moe-
ten we ervan uitgaan dat van zodra de noodzakelijke gebruiksfunctionaliteiten zijn
verkend, er liefst zo snel mogelijk gestart wordt met elektronisch ondersteund leren.
De initiatie is liefst zo kort mogelijk, zoals we nog zullen benadrukken in 7.1.1.

• Leren door middel van ICT
Pas dan komen we echt terecht bij ‘leren door middel van ICT’, want dan wordt
ICT meer en meer een didactisch hulpmiddel voor de communicatie tussen cursis-
ten onderling en tussen lesgever en cursisten, voor het opzoeken, verwerken en pre-
senteren van informatie of kennis, voor de planning en opvolging van onderwijsleer-
activiteiten, enz. Meer en meer wordt ICT aldus ook benut als een (hulp-)middel
om onderwijsleerprocessen aan te sturen, en kan er een soepele wisselwerking ont-
staan tussen het ter beschikking stellen van leermaterialen als lesgever en het in
handen nemen van de aansturing van het leren als cursist. In deze context zijn de
didactische handvatten tot actief en interactief leren van de al vernoemde website
www.digitaledidactiek.nl zeer nuttig. Wordt het ELP benut om zelfgestuurd en be-
geleid zelfstandig leren te faciliteren, dan kunnen deze handvatten alvast aangegre-
pen worden om na te gaan hoe de sturing van (inter)actief leren via een ELP kan
worden georganiseerd.

• Leren met behulp van ICT
Een flinke stap verder is ‘leren met behulp van ICT’ want dan gaan we ervan uit dat
de ICT-context ook voldoende mogelijkheden moet bieden om hoogwaardige
inhoudsgebonden leermiddelen die aansluiten bij het onderwijscurriculum, be-
schikbaar te stellen aan de cursisten zodat de inhouden meer en meer ook interac-
tief en multimediaal kunnen worden doorgemaakt. Aldus krijgen lesgevers ook de
beschikking over alternatieven voor de klassieke handboeken, werkmappen, enz.
We hebben het al vaker gehad over de mogelijkheden om zelf hoogwaardige leer-
middelen en toetsmaterialen te ontwikkelen die geïntegreerd kunnen worden bin-
nen het elektronisch leerplatform, dan wel over de noodzaak om te onderzoeken
hoe en onder welke voorwaarden dergelijke leermiddelen die elders werden ontwik-
keld ter beschikking te stellen van de eigen lesgevers zodat zij op een creatieve, soe-
pele wijze leertrajecten kunnen samenstellen. Welke keuzes men ook maakt, de uit-
daging is niet mis, en dus is het geen evidentie dat men dergelijke leermiddelen
ineens voor alle vakken of studiegebieden ter beschikking zal kunnen stellen. Vee-
leer zal het erom gaan dit mondjesmaat te introduceren, afhankelijk van de oppor-
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tuniteiten die zich aandienen (bijv. multimediaal materiaal dat vrij ter beschikking
komt op het internet omwille van een maatschappelijk actueel gebeuren, een simu-
latieprogramma dat door een vakorganisatie is aangemaakt en ook voor onderwijs-
doeleinden kan worden benut, enz.). De mogelijkheden zijn legio en zullen expo-
nentieel blijven toenemen. Maar zoals gezegd zal er in de eerste plaats een
mentaliteitswijziging nodig zijn zodat lesgeversteams er ook echt voor te vinden zijn
om dergelijke, elders ontwikkelde materialen af te checken op hun bruikbaarheid en
te integreren in de eigen leertrajecten (zie 5.3.4). De ontwikkelingen richting ‘open
content’ en contentmanagementsystemen doen echter veronderstellen dat wij in
onze multimediale kennismaatschappij hoe dan ook die richting uit zullen gaan.

Terugblikkend op deze drie stadia van ICT-gebruik willen wij afronden met te
onderstrepen dat als men sleutelt aan een goede, voorwaardenscheppende ‘digitale
didactiek’ men bij voorkeur moet uitgaan van een weloverwogen wisselwerking tus-
sen het ‘leren door middel van’ en het ‘leren met behulp van’. Waar in de eerste
benadering systematisch heel wat essentiële leer-, samenwerkings- en reflectievaar-
digheden worden aangesproken bij de cursist, zullen de rijke inhouden die via de
tweede benadering ter beschikking worden gesteld pas effectief worden aangewend
door de cursist als die erin slaagt de genoemde vaardigheden er ook echt op toe te
passen. Kortom digitale didactiek vergt het kunnen leren aan de hand van rijke
inhouden, maar veronderstelt ook ‘handelingsbekwaamheid’ op het vlak van het
leren zelf. Wanneer de geschetste wisselwerking daadwerkelijk wordt gerealiseerd,
draagt het elektronisch leerplatform op dubbele manier bij tot het creëren van een
krachtige leeromgeving: (1) het helpt de inhouden verrijken door ze dynamisch,
multimediaal en interactief aan te bieden, en (2) het maakt het mogelijk cursisten
te ondersteunen in de ontwikkeling van essentiële leervaardigheden.

5.3.5.2 Een gedrukte cursus als ‘anker’

Dat de leermiddelen die via een ELP worden aangeboden een duidelijke meer-
waarde moeten hebben ten opzichte van de gedrukte syllabus, hebben we al meer-
maals benadrukt. Echt interessant wordt inhoudsleren aan de computer pas als het
materiaal op een multimediaal geïntegreerde manier is uitgewerkt, en ook interacti-
viteit toelaat. Zoals we al inbrachten, onderstreept Valère Awouters (2005) dat
geschreven informatie tot zich nemen vanaf een computerscherm volgens weten-
schappelijk onderzoek 25% trager verloopt dan via een gedrukte tekst. Tenzij de in-
formatie anders aangeboden wordt, heeft het dus geen zin cursisten te verplichten
vanaf de computer te leren! Tekstmaterialen verwerken is bovendien iets wat niet
met een klavier gebeurt, maar met pen en fluostift. Aan het scherm werken moet
dus een specifieke meerwaarde hebben ten aanzien van de klassieke handboeken en
werkmappen, als we willen vermijden dat cursisten systematisch gaan printen om
alles zo goed mogelijk op een zeer klassieke manier te kunnen bijhouden.
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Op zeer elementair niveau kan die meerwaarde er bijv. in bestaan dat er systema-
tisch linken ingebouwd worden naar actuele bronnen op het internet, naar recent
vrijgegeven video- of audiobronnen, naar applets die wiskundige, chemische en
fysische processen grafisch illustreren, enz. Maar het wordt pas echt interessant
wanneer de leermiddelen, de oefenmaterialen en de zelftoetsinstrumenten op een
geïntegreerde manier worden aangeboden zodat de cursist de sturing ook echt in
eigen handen kan nemen. Een concreet, maar nog heel eenvoudig voorbeeld van
een context waar alle ‘leerbenodigdheden’ geïntegreerd aangeboden worden, is de
website ‘BioPlek’ (url: http://www.bioplek.org/).

Vooral de subpagina ‘practicum’ in de afdeling ‘bovenbouw’ is een bezoekje waard
omdat de cursisten er zeer overzichtelijk informatie krijgen over hoe zij hun prac-
tica concreet kunnen organiseren. Dat gebeurt in de vorm van een reeks ‘op-
drachten’ die alle in de vorm van studiewijzers zijn opgevat. De cursist leest er hoe-
veel tijd er voor het aangeklikte practicum wordt uitgetrokken, wat de te realiseren
doelstellingen zijn, om welke deelopdrachten het concreet gaat, hoe er met het
materiaal wordt omgesprongen, hoe er verslag wordt uitgebracht over de activitei-
ten, enz. Tegelijk biedt de website ook een resem probleemkaarten en techniekkaarten die
meer gedetailleerde ondersteuning geven bij het uitvoeren van de opdrachten. Deze
kaarten zijn via talrijke hyperlinks ook gekoppeld aan de concrete opdracht waaraan
de cursist op een gegeven ogenblik werkt. Verder zijn er ook nog een aantal algemene
kaarten die verduidelijken hoe alle practica zijn georganiseerd, hoe men een verslag over
de eigen leeractiviteiten maakt, hoe men grafieken tekent, hoe men een statistische
analyse maakt, enz. Via een veelheid van ingangen, en op zelfsturende wijze kan de
cursist aldus aan de slag gaan in het practicumlokaal.

In dit voorbeeld zijn alle materialen ondergebracht op een eenvoudig opgebouwde,
statische website, maar ook in dit geval is het duidelijk dat de ontwikkeling van
deze veelzijdig aanspreekbare ondersteuningsmiddelen een tijdsintensief gebeuren
is. En ook al zou het mogelijk zijn deze middelen op te halen uit her en der beschik-
bare contentmanagementsystemen, dan nog zou het heel wat werk vergen om alle
materialen geïntegreerd aan te bieden. Veeleer zal het zaak zijn dit stapsgewijs,
practicum per practicum, op te bouwen, om aldus na verloop van tijd tot een geheel
te komen. Meer algemeen kunnen we stellen dat het in een beginfase veelal niet
mogelijk zal zijn om voor alle onderdelen van een cursus alle benodigdheden ineens
aan te bieden op hetzelfde niveau van integratie. Dus wordt er noodgedwongen
beter gekozen voor een mix van klassieke leermiddelen en een aanbod van bepaalde
onderdelen via het ELP. Ineens de hele cursus op het ELP publiceren, ook al bestaat
de helft of 3/4 nog uit de klassieke syllabus, is niet echt zinvol omdat de cursisten
dan toch weer zullen afprinten. Een combinatie van handboek en hoogwaardige
leerfaciliteiten aangeboden via het ELP is dan aangewezen.
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Maar ook in het geval dat een volledige cursus in een elektronisch multimediaal en
interactief ‘format’ uitgewerkt is en beschikbaar is op het ELP, blijven cursisten
dikwijls vragen naar een neerslag op papier. De lesgever dient hier op een genuan-
ceerde manier mee om te gaan om misverstanden te vermijden. Als er duidelijke
afspraken zijn, kan een uitgeschreven neerslag eventueel wél verder aangeboden
worden als achtergrondinformatie bij een cursus die volledig online moet worden
doorgemaakt. In dit geval moet echter duidelijk zijn dat niet de online cursus aan-
vullend is, maar wel de papieren versie. Ook zullen de verwachtingen ten aanzien
van het werken via het ELP duidelijk moeten worden aangegeven van bij de start.

Rekening houdend met de leerstijlen en de vroegere leerervaringen van de cursisten
valt het trouwens altijd wel af te wegen of er geen gedrukt ‘minimum’ van de online
versie moet worden aangemaakt ter ondersteuning. Zeker in een beginfase zullen
nogal wat cursisten zich onveilig voelen, en biedt een compacte neerslag hen het
nodige, elementaire houvast. Deze beknopte ‘handleiding’ kan trouwens ook een
hefboom zijn om het virtueel werken van alle cursisten voldoende tastbaarheid te
geven; de cursisten hebben dan altijd iets in handen om op terug te vallen wanneer
ze even het noorden dreigen kwijt te geraken op het ELP. En natuurlijk moet men
er in het volwassenenonderwijs ook altijd rekening mee houden dat het leren aan
het computerscherm voor een flink gedeelte van de huidige cursisten allesbehalve
een evidentie is en dat misschien ook wel zal blijven; een situatie die bij toekom-
stige generaties cursisten vanzelf zal verdwijnen.

5.3.5.4 Duidelijke afspraken over deadlines en feedback

Naast de vraag welk soort leermiddelen best geschikt zijn voor gebruik in een ELP-
context, en of het aan de lesgevers is om deze materialen te ontwikkelen, kan men
op vergelijkbare wijze ook nog de vraag stellen naar de mate van beschikbaarheid
van de lesgever eens het klassieke contactonderwijs wordt afgewisseld met momen-
ten of periodes van zelfgestuurd afstandsleren via het ELP. Zeker in de beginfase
zullen cursisten immers ook buiten de traditionele contacturen een beroep willen
doen op begeleiding. Om te vermijden dat lesgevers over het elektronisch leerplat-
form altijd beschikbaar moeten zijn, is het maken van duidelijke afspraken een
‘must’.

In eerste instantie kan dit erop neer komen dat de lesgever beschikbaar is tijdens de
uren dat het contactonderwijs wordt vervangen door zelfgestuurd afstandsleren.
De cursisten zijn dan bijv. aan de slag in de computerruimte van het centrum voor
volwassenenonderwijs en kunnen daar rekenen op directe ondersteuning als zij
daar nood aan hebben.

Wanneer de cursisten ook meer op andere momenten van de week, en wellicht veel
meer ook van thuis uit of vanaf een PC-knooppunt dichtbij huis (bijv. in de biblio-
theek) werken aan taken en opdrachten, moeten afspraken worden gemaakt over
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concrete tijdsintervallen waarbinnen vragen om ondersteuning kunnen gepost wor-
den naar de lesgever, over tijdstippen dat er synchroon kan gechat worden in func-
tie van de activiteiten waar alle cursisten mee bezig zijn, enz.

In ieder geval moet men voorkomen dat lesgevers met het onprettige gevoel opgeza-
deld worden dat het elektronisch leerplatform hen verplicht voortaan permanent
beschikbaar te zijn voor hun cursisten. Daartoe kan er bijv. afgesproken worden dat
er geen vragen tijdens het weekend gepost worden, of dat alle vragen ten laatste te-
gen een bepaald uur doorgestuurd worden, als men binnen een afgesproken tijdsin-
terval antwoord wil krijgen, enz. Kortom er moeten feedbacklussen ingebouwd
worden die er voor helpen zorgen dat het zelfgestuurd werken van de cursisten
onderweg niet vastloopt, en er tegelijk ook voor helpen zorgen dat er geen perma-
nente, virtuele beschikbaarheidsrelatie wordt aangezwengeld. Aansturen op meer
zelfsturing vanwege de cursisten impliceert trouwens dat lesgevers op sommige tijd-
stippen bewust niet beschikbaar zijn, of dat cursisten er nadrukkelijker worden toe
aangezet bij elkaar te rade te gaan (bijv. door de discussiefora te gebruiken).

Natuurlijk zal ook hier rekening moeten worden gehouden met de draagkracht van
de cursisten, want hun betrokkenheid kan staan of vallen met de (on)beschikbaar-
heid van de lesgever. Dat neemt niet weg dat ook die beschikbaarheid over de tijd
heen ‘afgebouwd’ kan worden, net zoals de aansturing van de onderwijsleerproces-
sen door de lesgever. Na een korte, intensieve periode die gericht is op het overne-
men van het ‘stuurwiel’, kan de lesgever aldus op dubbele wijze naar de achtergrond
verdwijnen om enkel nog tussen te komen op expliciete vraag.

Samengevat

Eens cursisten voldoende vertrouwd zijn met de basisvaardigheden die nodig zijn
om zich op het ELP uit de slag te trekken, zal een digitale didactiek er op gericht
zijn de cursisten ertoe te brengen met maximaal leereffect hoogwaardige, multime-
diale en interactieve leerinhouden te exploreren. De onderliggende bekommernis
daarbij is dat zij in de manier waarop ze concreet aan de slag gaan, ook voortdurend
gestimuleerd worden om handelingsbekwamer te worden op het vlak van zelfge-
stuurd leren. Concreet betekent dit dat de cursisten terwijl ze met de leerinhouden
werken, volop uitgenodigd worden om leervaardigheden, samenwerkingsvaardig-
heden en reflectievaardigheden te oefenen.

Daarbij kan een gedrukte cursus fundamenteel zijn als ‘anker’ en ‘houvast’ tijdens
de momenten dat de cursisten de sturing echt in handen hebben, en kunnen lesge-
vers via een gestructureerde aanpak bewust ook aansturen op het afbouwen van de
ondersteuning waarin zij tijdens momenten van afstandsleren geacht worden te
voorzien.
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6 Criteria en aandachtspunten bij het kiezen van een
elektronisch leerplatform

6.1 De keuze voor een welbepaald ELP

In het voorgaande zijn er al heel wat randvoorwaarden of parameters geïnventari-
seerd die hoe dan ook in rekening gebracht zullen moeten worden bij de kiezen van
een elektronisch leerplatform dat optimaal beantwoordt aan de behoeften en de
verwachtingen van de eigen onderwijsinstelling. Op zijn minst is daarbij al duide-
lijk geworden dat de keuze voor een welbepaald elektronisch leerplatform niet een-
voudig is. Als handreiking voor de lezer en bij wijze van synthese, zetten we de
meest relevante parameters hieronder nog eens op een rijtje. Een aantal parameters
vatten we ook samen in de vorm van twee checklists.

Tegelijk willen we onderstrepen dat de markt van de elektronische leerplatformen
volop evolueert en het dus niet eenvoudig is om greep te krijgen op de ontwikkelin-
gen die aan de gang zijn. Wél bestaan er op het internet een aantal sites die de vin-
ger aan de pols trachten te houden en de mogelijkheid bieden de bestaande leer-
platformen te vergelijken op een aantal belangrijke kenmerken. Ook al is de
beschikbare informatie op deze sites niet altijd even accuraat en helemaal up-to-
date, toch bieden ze concrete aangrijpingspunten om zich alvast te oriënteren. Hoe
dan ook gaat het kiezen van een ELP gepaard met ettelijke cruciale afwegingen.
Daarom zetten we enkele van die afwegingen op een rijtje ter afronding van dit
hoofdstuk.

6.1.1 Parameters die wegen op de keuze van een ELP

In hun bijdrage De keuze van een elektronische leeromgeving benadrukken Marja Verstelle,
Bas de la Parra en Peter Sloep (2002) dat het gezonde verstand weliswaar ingeeft dat
het de onderwijskundige criteria (moeten) zijn die de doorslag moeten geven bij de
keuze voor een welbepaald leerplatform, maar het in de praktijk toch zo is dat het de
technisch-infrastructurele criteria zijn en de criteria op het vlak van gebruiksvriende-
lijkheid en -gemak die doorgaans het meeste gewicht in de schaal werpen. Het uitein-
delijke succes van het elektronisch leerplatform staat of valt volgens diegenen die bin-
nen onderwijsinstellingen de knopen doorhakken dus met de mate waarin het comfort
belooft te verlenen aan zijn gebruikers, alsook met de mate waarin de instelling zelf
geen of weinig extra inspanningen zal moeten leveren om het leerplatform operatio-
neel te krijgen en te houden op het gebied van hard- en software. Of het platform ook
nog voor de nodige of de verwachte vernieuwingen zorgt op pedagogisch-didactisch
vlak komt aldus minder nadrukkelijk in beeld.

Parallel aan de geciteerde bijdrage, zullen wij drie soorten parameters of criteria
bespreken die relevant zijn bij de keuze van een leerplatform:
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• de onderwijskundige visie of het specifieke gebruik dat de onderwijsinstelling wil
maken van het elektronisch leerplatform;

• de technisch-infrastructurele kwaliteiten van het leerplatform, en de minimum-
vereisten die dit met zich meebrengt voor de onderwijsinstelling;

• de mate van gebruiksvriendelijkheid of -gemak die ingebed zit in het leerplat-
form.

6.1.1.1 Onderwijskundige criteria

Conform aan onze opmerkingen onder 5.1 merken Marja Verstelle en collega’s op
dat de realiteit leert dat er in onderwijsinstellingen dikwijls verschillende onder-
wijs- en opleidingspraktijken naast elkaar bestaan, zodat het vaak onmogelijk is de
keuze te baseren op een onderwijskundige visie die voor de volledige instelling
geldt. Zeker wanneer het de bedoeling is het leerplatform op een onderwijsvernieu-
wende manier aan te wenden, zal er voldoende ruimte moeten gegenereerd worden
om te experimenteren met zeer uiteenlopende aanpakken en bijhorende werkvor-
men.

Daarbij zal men rekening moeten houden met de ‘natuurlijke groeistadia’ zoals wij
die eerder al bespraken. Volledig in lijn hiermee pleiten ook Marja Verstelle en
collega’s ervoor om bij de uiteindelijke keuze rekening te houden met bestaande en
toekomstige onderwijspraktijken, en dus ook te kiezen voor een leerplatform dat
generieke oplossingen biedt, los van om het even welke concrete praktijk en achter-
liggende visie. Omdat de migratie van het éne leerplatform naar een ander platform
een dure zaak is, kiest men bij voorkeur voor een zo flexibel mogelijke toepassing,
een toepassing van het ‘open, geïntegreerde’ type dus.

Aansluitend hierop, komen wij mede op basis van onze probleemverkenning alvast
tot de volgende globale criteria voor de onderwijskundige beoordeling van de
geschiktheid van leerplatformen:
• de mate waarin het ELP de essentiële componenten zoals wij die hebben weerge-

geven in de tabel onder 3.2.1 omvat;
• de mate waarin het ELP geschikt is om het contactonderwijs te verrijken of de

centra in staat stelt contactonderwijs en afstandsonderwijs soepel met elkaar af
te wisselen (zie 4.1);

• de mate waarin het ELP geschikt is om het aanbod te verruimen via de organisa-
tie van ‘een nieuw soort onderwijs’ waarbij (inter-)actief leren centraal staat (zie
4.2).

We verwijzen hier nogmaals naar de opmerkingen over digitale didactiek (zie
5.3.5). We hebben er met name expliciet op gewezen dat de meerwaarde van een
ELP niet uitsluitend bestaat in het kunnen aanbieden van hoogwaardige leermid-
delen, maar specifieker in de concrete mogelijkheden die het creëert om cursisten
daadwerkelijk handelingsbekwamer te maken op het gebied van leren. Gaan we er
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inderdaad van uit dat het in gebruik nemen van een ELP er op gericht moet zijn de
verantwoordelijkheid voor de aansturing van leerprocessen veel meer bij de cursis-
ten zelf te leggen, dan moeten de ondersteunende tools ook echt in die zin
ontwikkeld zijn.

In overeenstemming hiermee halen Marja Verstelle en collega’s een concreet voor-
beeld aan waarin het belang van het aanreiken van zulke cursusoverstijgende tools
aan de cursisten bepleit wordt. Het gaat dan om tools als een elektronisch portfolio
waarmee cursisten de eigen leervorderingen systematisch kunnen bijhouden, een
geïndividualiseerd inventariserend overzicht van de taken en opdrachten die iedere
cursist nog moet maken voor elk van de vakken waarvoor hij is ingeschreven, enz.
Hoe interactiever het leren wordt, hoe meer dergelijke tools natuurlijk ook toege-
sneden zullen moeten zijn op samenwerkend leren via het gebruik van discussie-
fora, gezamenlijke agenda’s, drop-box-faciliteiten om samen te werken aan docu-
menten, enz. Maar kenmerkend voor deze tools blijft dat ze inderdaad een middel
moeten vormen om de sturing van de onderwijsleerprocessen veel meer in handen
van de eerstbetrokkenen te geven, met name de cursisten zelf.

6.1.1.2 Technisch-infrastructurele criteria

Onder deze rubriek komen allerlei parameters of criteria samen die te maken heb-
ben met de vlotte implementatie en het overzichtelijke beheer van het ELP. Uit-
gaande van een aantal ‘faciliteiten’ die het ELP moet bevatten op het gebied van
flexibiliteit en toegankelijkheid, gaat men na welke onderhoudswerkzaamheden er
allemaal nodig zijn om de vlotte werking van het ELP blijvend te garanderen. Tege-
lijk worden ook een aantal voorwaarden geformuleerd over de ondersteuning die
van de leverancier wordt verwacht en over de vooronderstelde bedrijfszekerheid die
men bij de keuze voor een welbepaald ELP mag verwachten.

We hebben tot hiertoe weinig systematisch aandacht besteed aan deze thema’s.
Daarom werken we ze hieronder uit in de vorm van een checklist1:

• Flexibiliteit
– de layout en het uitzicht van het ELP zijn op het niveau van het centrum aan-

pasbaar in functie van een grotere herkenbaarheid;
– naargelang de opleiding die gebruik wil maken van het ELO is het mogelijk de

functionaliteit uit te breiden, bijv. door koppelingen mogelijk te maken aan
specifieke softwareprogramma’s;
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– afhankelijk van het precieze gebruik dat de lesgever wil maken van het ELP
kan de knoppenstructuur worden aangepast (o.a. verbergen of toevoegen van
knoppen);

– het systeem laat vlotte koppelingsmogelijkheden toe aan andere databases
binnen het centrum (o.a. studentenadministratie, registratie van evaluatiege-
gevens, enz.).

• Systeembeheerfaciliteiten of gelaagde toegankelijkheidsmodaliteiten
– het verlenen van logins en paswoorden;
– het aanmaken van (lege) cursussen en cursuscodes;
– het geven van toelating aan lesgevers tot het aanmaken en beheren van cursus-

sen;
– het aanmelden van cursisten voor welbepaalde cursussen;
– Het verlenen van toelating tot het ELP aan gastgebruikers.

• Werking en onderhoud
– het systeem kan draaien zonder grote extra inspanningen vanuit het centrum;
– het systeem vergt weinig onderhoud vanwege het centrum zelf;
– het systeem heeft een goed back-upsysteem;
– het systeembeheer kan centraal, maar eventueel ook decentraal plaatsvinden;
– het systeem laat toe verschillende versies te beheren;
– het systeem is goed beveiligd tegen overbelasting en ongeautoriseerd gebruik;
– op de gebruikte server moet het systeem ook bij grote belasting goede blijven

presteren;
– bij externe hosting is de klok rond en 7 dagen op 7 dagen een service inbegre-

pen zodat crashes snel kunnen worden ondervangen, back-ups klokvast wor-
den aangemaakt, enz.

• Ondersteuning
– de leverancier staat in voor de installatie, het uittesten en de ondersteuning bij

de ingebruikname van het systeem;
– de leverancier voorziet in een helpdeskfunctie en blijft consulteerbaar onder

de afgesproken voorwaarden;
– de leverancier stelt goede gebruikersinformatie beschikbaar (bijv. syllabi, geïn-

tegreerde help-functie, FAQ-pagina, enz.).

• Bedrijfszekerheid
– de gebruikers worden op voorhand ingelicht over de te verwachten, verdere

technische ontwikkelingen van het pakket, de aansluiting bij standaarden, de
integratie van nieuwe functies, enz.;

– er zijn duidelijke afspraken over de verdere upgrading van het systeem;
– de leverancier staat voor continuïteit.
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Aanvullend op deze criteria kan men eventueel ook natrekken in hoeverre de bron-
code van het ELP vrij beschikbaar is, zodat ook los van de leverancier eventuele
aanpassingen in het systeem kunnen worden doorgevoerd. Dit kan nuttig zijn om
weten, als er in het centrum of op centrumoverstijgend niveau op zeker ogenblik
voldoende expertise aanwezig is om het heft meer in eigen handen te nemen.

6.1.1.3 Criteria inzake gebruiksvriendelijkheid en -gemak

In deze rubriek moet onderscheid gemaakt worden naar de verschillende gebrui-
kersgroepen die het elektronisch leerplatform zullen aanspreken. In eerste instantie
denken we dan aan de lesgevers die cursussen of gedeelten ervan beschikbaar zullen
maken op het ELP, maar ook aan de cursisten die zich voor hun leren meer en meer
op dit leerplatform zullen oriënteren. De elektronische interactie tussen lesgevers
en cursisten staat of valt met de gebruiksvriendelijkheid en het -gemak van het
ELP. Daarnaast zal het ELP voor het centrum meer en meer ook dienst doen als een
instellingseigen, elektronisch prikbord en zullen heel wat administratieve taken in
verband met cursus-, cursisten- en personeelsbeheer liefst ook gekoppeld worden
aan de verrichtingen die plaats hebben op het leerplatform.

Omdat dergelijke administratieve ‘koppelingen’ niet meteen evident zijn, beperken
wij ons hier tot een aantal parameters of criteria met betrekking tot lesgevers en
cursisten:

• Lesgevers
– er is geen uitgebreide technische kennis nodig om te kunnen werken met het

ELP zodat de inwerktijd voor lesgevers kort is;
– lesgevers krijgen de beschikking over handleidingen en help-bestanden, en

kunnen in de opstartfase ook terugvallen op een technische helpdesk;
– het installeren van extra ondersteunende gebruikerssoftware om te kunnen

werken met het ELP, wordt zo veel mogelijk vermeden;
– het gebruik van het ELP is overzichtelijk en transparant:
– materialen, oefeningen, e.d. op het leerplatform plaatsen, vergt weinig stap-

pen en kan op een gecoördineerde wijze gebeuren zodat meerdere documen-
ten ineens verwerkt kunnen worden;

– er kan snel gewisseld worden tussen de werkomgevingen van de lesgever en de
cursist zodat de lesgever de resultaten van de uitgevoerde handelingen met-
een kan controleren op hun effectiviteit aan de kant van de cursist;

– de toepassingsmogelijkheden van het ELP zijn overzichtelijk weergegeven en
gemakkelijk aanspreekbaar zodat lesgevers eenvoudig gerichte keuzes kun-
nen maken uit de verschillende faciliteiten waarin het ELP voorziet;

– De lesgever krijgt op een eenvoudige manier zicht op de studievoortgang van
cursisten en cursistengroepen, en kan aldus gerichter differentiëren in de ma-
terialen en oefeningen die op het ELP worden gezet.
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• Cursisten
– met zeer weinig inspanningen kunnen de cursisten de structuur en de werking

van het ELP doorgronden, bijv. na een korte mondelinge toelichting, na een
hands-on sessie of aan de hand van een schriftelijke handleiding;

– het installeren van extra ondersteunende gebruikerssoftware wordt ook hier
zoveel mogelijk vermeden;

– de leeromgeving is toegankelijk via een internetbrowser zodat cursisten vanaf
iedere werkplek toegang kunnen krijgen;

– de cursusgebonden informatie op het ELP is in een duidelijke, overzichtelijke
en transparante structuur beschikbaar, die bovendien herkenbaar blijft door-
heen alle cursussen;

– de cursisten krijgen bij voorkeur exact die informatie gepresenteerd die voor
hen van belang is, zowel per cursus als op het niveau van de gevolgde opleiding
zodat iedere cursist voor zichzelf een overzicht kan genereren van het gevolg-
de of het te volgen leertraject, en van de gemaakte vorderingen;

– de toegang tot het ELP en alle (vakspecifieke) software-applicaties die men
aanvullend moet aanspreken, moet zoveel mogelijk via één login en paswoord
verlopen.

Tot slot willen we hier nog de overweging meegeven dat hoe meer lesgevers en
afdelingen binnen het onderwijs- of opleidingscentrum gebruik zullen maken
van dezelfde toepassing, hoe meer cöordinatie er nodig zal zijn en hoe meer pro-
cedures afgesproken zullen moeten worden om het geheel draaiende te krijgen
en te houden. Dat houdt het risico in van een gewis afschrikkingseffect omdat
lesgevers en deelteams zullen inbrengen dat heel wat beslissingen boven hun
hoofden heen zijn genomen, en dat zij zich niet echt kunnen vinden in het opge-
legde ‘resultaat’. Om dit te ondervangen zal in de strategische planning vol-
doende aandacht moeten gaan naar een open communicatie over de vernieu-
wingsplannen en zullen er tijdens de implementatie voldoende feedbacklussen
moeten worden ingebouwd.

6.1.2 Vergelijkende informatie over bestaande ELP’s

De lijstjes van criteria (zie 6.1.1) maken het mogelijk gerichter te kijken naar
bestaande elektronische leerplatformen. Het aanbod is echter zeer groot en geva-
rieerd zodat het gevaar zeer reëel is dat de vele bomen al snel het uitzicht op het bos
verhinderen. Bovendien is het niet altijd gemakkelijk de beschikbare informatie te
interpreteren en blijft de toegankelijkheid van de leerplatformen vaak beperkt tot
enkele weinig inzicht biedende demo-pagina’s, zodat moeilijk valt te achterhalen
welke faciliteiten een leerplatform wel of niet biedt, of tot op welke hoogte het dat
doet. Ook het via het internet experimenteren met de daar beschikbare versies van
elektronische leerplatformen biedt lang niet alle antwoorden omdat het vaak gaat
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om afgeslankte standaardtoepassingen die voorbijgaan aan de bekommernissen die
spelen wanneer men een ELP echt instellingsbreed en -geïntegreerd wil gebruiken.

Voeg daar nog aan toe dat ELP’s een snel evoluerend ‘product’ zijn zodat het
uiterst moeilijk is om gelijke tred te houden met alle nieuwe ontwikkelingen, en het
zal duidelijk zijn dat het voor directies, ICT-coördinatoren en teams van lesgevers
allesbehalve eenvoudig is om tot beslissende keuzes over te gaan.

Om aan de geschetste euvels tegemoet te komen zijn er op het internet al langer
organisaties actief die er zich op toeleggen informatie te verstrekken over op de
markt beschikbare ELP’s. Via hun sites is het mogelijk ELP’s met elkaar te vergelij-
ken op tal van parameters. Een goede introductie tot diverse van deze websites
vormt de internetpagina ‘Vergelijkend productonderzoek over ELO’s’ op de Themasite E-
learning van de Nederlandse Stichting SURF (url: http://e-learning.surf.nl/e-lear-
ning/boekenensites/318).

Vanuit deze internet-pagina kan men doorgeklikken naar verschillende websites
die de mogelijkheid bieden ELO’s en contentmanagementsystemen op verschil-
lende punten met elkaar te vergelijken. Een paar voorbeelden:
• SOLIN (url: http://solin.nl/index.php?id=147) is een Nederlandstalige vergelij-

kingsmatrix voor open source ELO’s als Moodle, Claroline, CHEF, Cour-
seWork, ClassWeb, enz.: De ELO’s kunnen globaal of op specifieke kenmerken
met elkaar vergeleken worden. Dergelijke kenmerken zijn o.a. pedagogisch con-
cept, forum, cursus/lesbeheerssystemen, mogelijkheden tot samenwerking, toe-
gangsbeheer op cursus/lesniveau, enz. Deze website is zeer toegankelijk en
gemakkelijk te consulteren, en is dus een handig hulpmiddel om zich te (leren)
oriënteren op elektronische leerplatformen;

• EduTools (url: http://www.edutools.info/course/) is een Amerikaanse website die
op analoge manier mogelijkheden biedt om ELO’s op tal van karakteristieken
met elkaar te vergelijken. Omdat deze site zich niet beperkt tot open source
ELO’s kan hier ook informatie opgevraagd worden over klassieke ELO’s als
BlackBoard, WebCT, enz.

Verder is informatie over courant gebruikte leerplatformen ook terug te vinden op:
• de pagina ‘elektronische leeromgevingen’ op de website OpenLeren.be van het Anthe-

neum Antwerpen (url: http://www.openleren.be/open/elo/) voor Vlaanderen;
• het ‘eloplein’ van Kennisnet.nl (url: http://www.kennisnet.nl/thema/eloplein-/index.

html) voor Nederland.

Natuurlijk geeft de vergelijkingsinformatie op deze websites maar een eerste indruk
van wat potentiële gebruikers van de betreffende ELP’s concreet mogen verwach-
ten. Waar mogelijk is het dan ook aangewezen om zelf de proef op de som te nemen
door de online versie van de toepassing alvast even uit te testen. Zo maakt het een
heel verschil uit of je cursusmateriaal op het ELP kan plaatsen in één stap in plaats
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van in drie, vier of vijf stappen, of je ineens vijf of tien documenten kunt plaatsen
op het ELP in plaats van één-na-één, of jouw cursisten een op het ELP beschikbaar
document vanuit verschillende werkplekken kunnen openen en verder bewerken
zodat telkens de meest recent bewerkte versie online ter beschikking blijft staan
voor alle betrokken cursisten, enz.

Het vergt kortom toch enig verder kijken dan de op zicht beschikbare informatie;
concreet uitproberen biedt pas echt zicht op de effectieve mogelijkheden van het
systeem. Maar meestal beschikken onderwijsinstellingen niet over de tijd en de
mensen om uitgebreid te experimenteren en af te wegen, en zullen ze zich noodge-
dwongen laten leiden door de leveranciers van elektronische leerplatformen of hun
voorlichters. Vandaar dat wij hier afronden met enkele cruciale afwegingen over de
aanschaf van een ELP.

6.1.3 Enkele cruciale afwegingen

Naast de vergelijking van leerplatformen volgens een aantal criteria op onderwijs-
kundig, technisch-infrastructureel en gebruikersvlak, willen we tot slot nog eens
extra de aandacht vestigen op een viertal afwegingen die stuk voor stuk tot naden-
ken stemmen als men een ELP wil aankopen; afwegingen die het beslissingsproces
zeker niet eenvoudiger maken.

Het ELP instellingsbreed te implementeren of niet
• Tijdens een opstartfase is het dikwijls niet haalbaar of wenselijk om alle afde-

lingen van het onderwijs- of opleidingscentrum even intensief te betrekken bij de
vernieuwing, maar eens gelanceerd neemt de vraag om te kunnen participeren
vaak op korte tijd exponentieel toe. Het is dus belangrijk van bij de start een
instellingsbrede ‘capaciteit’ voor ogen te houden en mee in rekening te brengen.

Koppelingsmogelijkheden met de administratie van het centrum of niet
• In een opstartfase opteert men er nogal gemakkelijk voor om het ELP los van alle

instellingseigen toepassingen te laten draaien, maar het is wel nuttig en nodig
om meteen in rekening te brengen welke koppelingsmogelijkheden er uitgewerkt
kunnen worden tegen welke kostprijs, zoniet kan men voor onprettige financiële
verrassingen komen te staan.

Oog hebben voor de marktgevoeligheid en de mogelijkheden om de toepassing te upgraden
• Hoe geïntegreerd en gebruiksgemakkelijk een ELP ook mag ogen, zijn echte

waarde valt pas af te lezen aan de mogelijkheden die er niet of wel in vervat zit-
ten om nieuwe ontwikkelingen te volgen en daar soepel op in te spelen via upgra-
des en koppelingsmodules. Ook deze vooruitzichten brengt men best van bij de
start in rekening.
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Kiezen voor een optimale balans tussen eigen verantwoordelijkheden en externe service
• Als een centrum kiest om een ELP instellingsbreed te implementeren, kan het

niet anders dan ook zelf te voorzien in een helpdeskfunctie voor de eigen lesge-
vers en personeelsleden. Maar in de onderhandelingen met de leverancier zal
ook dan nog goed moeten afgelijnd worden op welke vlakken en tegen welke
kostprijs er blijvend een beroep gedaan zal kunnen worden op externe dienstver-
lening.

Met deze cruciale afwegingen komen we meteen ook terecht bij een laatste door-
slaggevende parameter als men een ELP gaat kiezen dat geschikt is voor de eigen in-
stelling, met name de kostprijs. Uit het voorgaande blijkt dat er heel wat parame-
ters en criteria in rekening gebracht kunnen worden in het keuzeproces, maar
duidelijk zal zijn dat aan elk daarvan ook een kostenplaatje vast hangt. Omdat het
in rekening brengen van alle relevante facetten evenwel geen simpele optelsom is,
reiken we onder 6.2 een aantal cruciale elementen aan om ook over de kostprijs
betere inschattingen te maken.

Samenvattend

Een elektronisch leerplatform kiezen dat beantwoordt aan de uitdagingen waar een
CVO voor staat, is geen eenvoudige zaak. Niet alleen moet op onderwijskundig
vlak rekening gehouden worden met de natuurlijke groeifases in elektronisch
ondersteund leren, maar daarnaast blijken juist tal van technisch-infrastructurele
criteria en criteria inzake gebruiksvriendelijkheid en -gemak van doorslaggevend
belang tijdens het keuzeproces.

Gelukkig biedt het internet een aantal mogelijkheden om vergelijkingsinformatie
op te vragen, en kunnen de meeste ELP’s al eens in ‘bezoekersmodus’ uitgepro-
beerd worden. Een aantal cruciale afwegingen op het vlak van uitbreidingsmoge-
lijkheden moeten meegenomen worden in het keuzeproces, als men na korte tijd
niet voor onaangename, financiële opdoffers wil komen te staan.

6.2 Inschatting van de directe en indirecte kosten bij het
implementeren van een ELP

We hebben er al vaker op gewezen dat we ons met deze probleemverkenning bege-
ven op een marktsegment dat snel evolueert. Dus is het in kaart brengen van het
kostenplaatje een delicate onderneming. Bovendien maken we best onmiddellijk
ook onderscheid tussen de directe en de indirecte kosten die verbonden zijn aan de
ingebruikname van een leerplatform.

Onder indirecte kosten verstaan we die kosten die niet direct verbonden zijn aan het ELP
zelf, maar toch gemaakt zullen moeten worden in de marge ervan. Te denken valt aan
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de aanschaf van talrijke multimedia pc’s, aan bekabelingswerkzaamheden, aan een
breedbandconnectie met het internet, enz. Het gaat kortom om een gewisse basisinfra-
structuur die nodig is om het ELP erop te ‘enten’. In tal van onderwijsinstellingen zal
deze infrastructuur wellicht (deels) al voorhanden zijn, ongeacht alle overwegingen
richting de ingebruikname van een elektronisch leerplatform.

Directe kosten hebben wel rechtstreeks te maken met de eigenlijke implementatie en het
gebruik van het gekozen ELP. Concreet gaat het bijv. over de betaling van licentiekos-
ten opdat lesgevers en cursisten toegang zouden krijgen tot het leerplatform, over kos-
ten die gemaakt moeten worden voor de vorming van de lesgevers met het oog op een
pedagogisch-didactisch verantwoorde inschakeling van het leerplatform in onderwijs-
leerprocessen, enz. Meer specifiek zullen we ons in een eerste luik toespitsen op directe
kosten die te maken hebben met licenties en beheer van het ELP. In een tweede luikje
geven we een schematisch overzicht van allerlei kosten die gemoeid kunnen zijn met
het binnenhalen van een ELP.

Vooraf geven we nog mee dat onze verkenningen van het kostenplaatje gebaseerd
zijn op de Vlaamse toestand medio 2005. Daartoe verlaten we ons deels op de web-
site OpenLeren.be – een initiatief van het Atheneum Antwerpen – waarop een over-
zicht staat van de leerplatformen die momenteel in Vlaanderen in gebruik zijn.
Zoals de benaming van de site al aangeeft, is initiatiefnemer Marc De Quidt een
voorstander van ‘open leren’ en van ‘open source’ toepassingen. In het overzicht
wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen de in Vlaanderen momenteel gangbare
closed source leerplatformen als Blackboard, Smartschool en Studyplanet als tegenhang-
ers voor de open source leerplatformen Claroline, Dokeos en Moodle. Ter verduidelij-
king: bij closed toepassingen moeten licentiekosten voor het gebruik betaald worden,
terwijl bij de open toepassingen de broncodes van de programma’s vrij beschikbaar
zijn voor potentiële gebruikers en er dus geen gebruiksrechten op betaald moeten
worden.

6.2.1 Raming van de licentie- en/of beheerkosten

In eerste instantie willen we iets zeggen over de directe kosten die gepaard gaan met
het in gebruik nemen van een leerplatform. Starten bij de open toepassingen is het
makkelijkst, vermits er in dat geval geen kost staat tegenover het in gebruik nemen
van de software. Meestal is het zo dat de potentiële gebruiker via de homepage van
de aanbieder van de toepassing de proef op de som kan nemen door er een cursus
aan te maken die bijv. in het geval van Dokeos terecht komt in het Open Campus
leerplatform waarop iedereen onbeperkt kan intekenen om er cursussen te volgen.
Vanaf diezelfde homepage kan direct ook alle nodige software gedownloaded wor-
den om de toepassing op een eigen serversysteem te plaatsen en dus een elektro-
nisch leerplatform te initialiseren voor de eigen onderwijsinstelling.
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Hiermee wordt meteen duidelijk dat het gratis van het internet kunnen afhalen van
de nodige software impliceert dat er in huis ook de nodige technische knowhow aan-
wezig moet zijn om de programma’s draaiende te krijgen. Wanneer er koppelingen
gemaakt moeten worden met bestaande softwaretoepassingen, wanneer er uitbreidin-
gen moeten worden geïnstalleerd of wanneer besloten wordt de vrij beschikbare bron-
code verder aan te passen zodat die optimaler beantwoordt aan de verwachtingen van
de eigen lesgevers, zal het hoe dan ook nodig zijn een programmeur in huis te hebben
die dit alles in handen kan nemen. Leerrijk op dit punt is alvast het getuigenis van de
Vrije Universiteit Brussel die overstapte van een closed naar een open toepassing, maar
daarbij meteen ook aanstipte dat de totale kost van het leerplaform niet is verminderd:
“de licentiekosten verdwijnen, maar in plaats daarvan is ten minste één softwareontwikkelaar
nodig”1. Gratis moet hier duidelijk genuanceerd worden, en dus is het de terechte vraag
vanaf welke ordegrote het realistisch is om als onderwijs- of opleidingsinstelling ook
echt een eigen leerplatform te gaan beheren, dan wel onder welke voorwaarden het
nuttig wordt hiervoor aan te sturen op centrumoverstijgende samenwerking.

Indirect krijgen we een antwoord wanneer we de directe kosten analyseren die
gemaakt moeten worden als men intekent op een closed toepassing. Daarover heb-
ben wij enkele cijfers bijeengebracht uit juli 2005. In dat geval dienen zich immers
meerdere scenario’s aan, vermits de toepassing zowel op een eigen server kan wor-
den geplaatst of kan draaien op een server die de leverancier beheert. Op haar web-
site legt Smartschool daarbij de breuklijn bij 1.000 of meer gebruikers. Maar de
krachtige servertools (met een eigen webserver, mailserver en databaseserver) die
geïntegreerd zitten in haar Smartschool Server-pakket, ontbreken in het Smart-
school Pro-pakket waarop centra ingeval van externe hosting zullen terugvallen. De
Pro-versie bevat wel alle mogelijkheden om als een digitaal schoolplatform te fung-
eren (o.a. communicatie tussen studenten, leerkrachten en directie, uitwisselen van
bestanden, reservatie van lokalen en materiaal, enz.). Medio 2005 bood Smart-
school haar Pro-versie gratis aan aan scholengemeenschappen, wat impliceert dat
de licentiekosten voor lesgevers wegvallen en dat er dus enkel per leerling een maxi-
mum van 2,5 euro op jaarbasis verrekend wordt. Een prijs voor de Server-versie
werd niet vrijgegeven op de website, maar aangezien de breuklijn gelegd wordt bij
1.000 gebruikers of meer, komt een ruwe inschatting van de kostprijs alvast neer op
zo’n 2.500 euro.

Het concurrerende Studyplanet stelde haar Pro-versie ter beschikking tegen 3 euro
per gebruiker op jaarbasis en bood vanaf 1.000 gebruikers een serverversie aan te-
gen 3.000 euro. Het aantal gebruikers is in dat geval onbeperkt, en de server voor-
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ziet in 5 gigabyte gebruikersruimte. Per extra 5 gigabyte wordt 500 euro gevraagd
bovenop de basisprijs.

Secundaire scholen van het vrij katholiek onderwijs kunnen via het VSKO ook
intekenen op een derde alternatief, met name eloV (elektronische leeromgeving
Vlaanderen). Het gaat hier om Blackboard dat vanuit het VSKO en in samenwer-
king met de KULeuven gehost (en verder uitgebouwd) wordt. Per leerling betalen
instappende scholen op jaarbasis 4,2 euro, en van zodra er 10% of meer leerlingen
van de school zijn aangemeld vervalt de licentiebijdrage voor de leraren van de
school. Van een serverversie van eloV is geen sprake, maar een duidelijke meer-
waarde hier is wel dat VSKO de uitgesproken ambitie heeft om het platform te
benutten om digitale vakcommunity’s op te starten en aldus ook een bijdrage te
leveren tot het schooloverstijgend uitwisselen van ervaringen en in het verlengde
daarvan ook tot het gezamenlijk uittekenen van nieuwe leerpaden, inclusief het
ontwerpen van leer- en oefenmaterialen.

Volledigheidshalve voegen we hier nog aan toe dat ook op gebied van open source
toepassingen het mogelijk is te opteren voor externe hosting via commerciële servi-
cecentra die bijv. een Dokeos-leerplatform op maat ontwikkelen en aanbieden.
Bovendien is het zo dat ook de Hogeschool Gent sinds kort een gelijkaardige ser-
vice biedt aan secundaire scholen en CVO’s.

Naast de hierboven vermelde prijzen voor Pro- en Server-versies moeten we er
natuurlijk ook nog rekening mee houden dat de installatie van het ELP op een eigen
server met zich meebrengt dat het centrum zich ook inspanningen moet getroosten
om in te staan voor de nodige beveiligingen en het zich vrijwaren van crashes, hac-
king, enz. Deze faciliteiten zijn veelal wel mee opgenomen in de service wanneer
het elektronisch leerplatform op de server van de leverancier draait. Een evident
voordeel van een ELP op een eigen server is dat het leerplatform operationeel blijft
wanneer de connectie met het internet tijdelijk wegvalt, daar waar bij hosting op
een externe server de afhankelijkheid van het internet wel parten kan spelen. Dit
voordeel moet evenwel gerelativeerd worden in die zin dat de leermaterialen die
vanuit een elektronische leeromgeving aangesproken worden meer en meer ook
web-based van aard zijn of zullen worden, dit onder andere met het oog op hun uit-
wisselbaarheid. Bovendien is er een duidelijke beweging merkbaar in de richting
van het op externe servers hosten van leeromplatformen juist omdat er heel wat
extra beveiligingsservices quasi automatisch mee worden geleverd. Veelal is het ook
zo dat enkel grote onderwijsinstellingen als universiteiten en hogescholen het zich
kunnen veroorloven om zelf in voldoende omkadering te voorzien om deze services
volledig door eigen personeel te laten opnemen.

Een relatief nadeel van externe hosting is dat de koppeling van de gekozen toepas-
sing aan de eigen, reeds langer gebruikte toepassingen op gebied van administratie,
boekhouding, e.d. minder evident is. Veelal kan er wel voorzien worden in modules
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die het overnemen van gegevens mogelijk maken, maar applicaties ontwikkelen die
kunnen instaan voor een continue, wederzijdse uitwisseling van gegevens, is in heel
wat gevallen geen haalbare kaart. Overstappen op nieuwe pakketten die wel gekop-
peld kunnen worden aan het gekozen leerplatform, wordt dan ook aangeprezen
door de leveranciers in kwestie.

Uit wat voorafgaat kunnen we opmaken dat ook voor CVO’s het spoor van externe
hosting het meest aangewezen in. In de praktijk zien we dan ook dat een aantal
centra al langer in zee zijn gegaan met leveranciers als Studyplanet en Smartschool.
De services die meegeleverd worden in de ‘Pro’ versies zorgen ervoor dat er met
weinig extra kosten inderdaad gebruik gemaakt kan worden van de meeste leerplat-
formfaciliteiten. Enkel wanneer het centrum ervoor kiest om meteen ook webser-
ver-, mailserver- en databaseserverfaciliteiten te koppelen aan de leerplatformfunc-
tie moet overwogen worden om op een ‘Server’ versie over te stappen.

Voor de meeste CVO’s is dit wellicht een flinke sprong te ver. Tegelijk evenwel kan
het voorbeeld van VSKO op dit punt inspirerend werken, omdat in dat geval op
een instellings-overstijgend niveau aan ervaringsuitwisseling en materialenontwik-
keling wordt gedaan. In dat opzicht kan ook CVO-online voor de centra voor vol-
wassenonderwijs als een gelijksoortige opportuniteit worden gezien. We hebben in
deze probleemverkenning al vaker gewezen op het nut en de noodzaak van een cen-
trumoverstijgende ‘taskforce’ die op het vlak van elektronisch ondersteund leren
diensten kan verlenen aan de hele sector. Het zou veel boeiende perspectieven ope-
nen en een flinke sprong vooruit zijn voor de hele sector, indien deze taskforce een,
al vaker bepleitte, open geïntegreerde toepassing zou beheren die op centrumni-
veau kan verbijzonderd worden, maar die tegelijk ook faciliteiten bevat voor cen-
trumoverstijgende helpdeskondersteuning en voor gezamenlijke expertiseontwik-
keling op vlak van de productie van hoogwaardige leermiddelen,. Dit impliceert
natuurlijk wel een flinke investering van middelen en menskracht, dus is het
belangrijk dat de overheid en de sector hierover tot de nodige afspraken komen.

6.2.2 Een schematisch overzicht van de meest courante kosten

Bovenstaande praktische gegevens zijn voor een flink stuk ontleend aan voorzie-
ningen zoals die nu bestaan in Vlaanderen. Omdat deze gegevens tijdsgebonden
zijn, en bovendien deels ook voortspruiten uit de wijze waarop de betrokken aan-
bieders onderling met elkaar in concurrentie gaan, vullen we dit graag nog aan met
een vollediger overzicht van alle directe en indirecte kosten die gepaard kunnen
gaan met de implementatie van een elektronisch leerplatform.

Daarbij gaan we uit van de optie hosting op een externe server. Een aantal van de
kostenposten die hieronder vermeld staan, worden doorgaans opgenomen in de
service die de leverancier verstrekt (bijv. technische support en helpdesk houdt
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veelal ook bescherming in tegen virussen en hacking, back-up faciliteiten, enz.);
andere zijn minstens deels supplementair (bijv. de training en vorming van ICT-
coördinatoren en/of lesgevers).

Volledigheidshalve zetten we de meest courante kostenposten op een rijtje:

DIRECTE KOSTEN INDIRECTE KOSTEN

• centrumspecifieke ‘initialisatie’ en
ingebruikname van het ELP

• elementaire koppelingen van het ELP aan
bestaande systemen die in gebruik zijn in
het centrum

• training van systeemverantwoordelijke(n)
binnen het centrum

• huur ELP en bijhorende webruimte voor
het eigen centrum

• toekenning van accounts aan lesgevers
en cursisten

• breedbandconnectie naar het internet
(o.a. in functie van het aanspreken van
het ELP op externe server)

• aanschaf van infrastructuur voor de
lesgevers (o.a. pc’s en software)

• aanschaf van infrastructuur voor de
cursisten (o.a. in de vorm van een vrij
toegankelijk open leercentrum)

• deeltijds vrijstellen van systeemverant-
woordelijke die het ELP beheert voor de
eigen instelling

• deeltijds vrijstellen van lesgevers-coördi-
natoren om leermaterialen te ontwikkelen
voor het ELP

• initiële scholing en verdere ondersteuning
van lesgevers die aan de slag gaan met
het ELP

• jaarlijkse vernieuwing van huur en toe-
kenning van accounts

• onderhoudscontract in functie van
technische support en helpdesk

• vernieuwing van de infrastructuur in
functie van de steeds toenemende
performantievereisten

Merk op uit dit overzicht dat de implementatie van een ELP toch op heel wat punten
nog extra kosten met zich meebrengt. Onder de directe kosten zal scholing en onder-
steuning van lesgevers zeker noodzakelijk zijn, zoniet iemand die deeltijds vrijgesteld
wordt om ondersteuning te geven aan collega’s bij het geschikt maken van cursusmate-
rialen voor het ELP of het ontwikkelen van nieuwe cursusmaterialen. Bij de indirecte
kosten is het nodig na te denken over de noodzakelijke basisinfrastructuur van pc’s
voor lesgevers en cursisten, alsook de terugkerende noodzaak ze regelmatig te vernieu-
wen. In een CVO-context zal een open leercentrum wellicht tot de basisvoorzieningen
moeten behoren om cursisten onder begeleiding vertrouwd te maken met elektronisch
ondersteund leren.

Samenvattend

Uitgaande van de vaststelling dat het in eigen beheer nemen van een ELP heel wat
technische know-how vergt en dus ook specifieke eisen op het vlak van personeel
met zich mee brengt, zijn CVO’s wellicht beter af met externe hosting waardoor

88 PLATFORMTEKST

T
E
R

U
G

K
E
R

E
N

D
IN

D
E

O
P
S

T
A
R

T
F
A
S

E



meteen ook heel wat basisservices inzake beveiliging en systeem back-ups zijn gere-
geld. In dat geval kan het centrum bij de ingebruikname van het ELP wel een be-
roep doen op alle leerplatformfaciliteiten, maar moet het helaas veelal afzien van
centrumeigen webserver-, mailserver- en databaseserverfaciliteiten.

Dus loont het zeker ook de moeite te onderzoeken in hoeverre er centrumoverstij-
gend kan worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een sectoreigen leerplatform.
Meteen wordt het dan effectief mogelijk om een open geïntegreerd systeem te ont-
werpen dat optimaler afgestemd kan worden op de specifieke noden van de hele
sector en toch ook verbijzonderd kan worden door ieder instappend centrum. Bij-
komend kan zo’n gezamenlijke ontwikkeling consequent aangewend worden voor
centrumoverstijgende ervaringsuitwisseling en expertiseontwikkeling. In plaats van
elk centrum te verplichten voor zichzelf de nodige keuzes te maken in functie van
gecombineerd onderwijs, zal het onder elkaar verdelen van de kosten voor het expe-
rimenteren effectief ook bijdragen tot een maximalisatie van de baten. Omdat niet
elke concretisering van elektronisch ondersteund leren per definitie een onverdeeld
succes zal zijn, is het bovendien belangrijk ‘goede praktijken’ via het leerplatform
met elkaar te kunnen delen om er zoveel mogelijk medestanders binnen de sector
lering uit te laten trekken.

7 Inspirerende praktijkvoorbeelden

In wat voorafgaat hebben we duidelijk gemaakt dat het inschakelen van elektroni-
sche leerplatformen op tal van manieren kan bijdragen tot het realiseren van
gecombineerd onderwijs, en het consequent aanspreken van cursisten op meer zelf-
gestuurd leren. Hoe dat concreet in zijn werk kan gaan, illustreren we aan de hand
van inspirerende praktijkvoorbeelden.

Daarbij kiezen we voor een dubbele invalshoek. In een eerste luikje verwijzen we
naar enkele websites waar voorbeelden van goede praktijk worden geïnventariseerd
op het terrein van het ‘verruimen’ van de pedagogisch-didactische aanpak door cur-
sisten bewust uit te nodigen tot inter-actief leren. Hierbij hoeven deze voorbeelden
niet per definitie te draaien binnen de context van een elektronisch leerplatform.

In een tweede luikje hebben we dan nadrukkelijker aandacht voor de ervaringen
opgedaan in verschillende CVO’s die elektronische leerplatformen vandaag al
benutten om de onderwijsleerprocessen te verrijken of de afwisseling tussen con-
tact- en afstandsonderwijs concreet te realiseren.

Dat er heel wat kan worden gerealiseerd eens men de mogelijkheden van multime-
diale en interactieve leermiddelen effectief gaat benutten, illustreren we, maar tege-
lijk moet het ook duidelijk zijn dat er een goede voedingsbodem nodig is om één en
ander ook concreet te verwezenlijken en optimaal te kunnen benutten. De praktijk-
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voorbeelden hebben dan ook de expliciete bedoeling inspirerend te zijn voor het
hele beslissings-, ontwikkelings- en implementatieproces.

7.1 Internetbronnen met inspirerende praktijkvoorbeelden

Omdat het ontwikkelen van hoogwaardige leermaterialen die echt geschikt zijn
voor gebruik in een multimediale, interactieve ELP-context niet eenvoudig is, wor-
den er op dit ogenblik vooral op het niveau hoger onderwijs inspanningen geleverd
om ‘voorbeelden van goede praktijk’ ter beschikking te stellen van belangstellen-
den. We zetten er enkele op een rijtje:
• http://goodpractices.surf.nl/gp

Deze website van de Stichting SURF – waarvan we al de website DigitaleDidac-
tiek.nl bespraken – bevat een 80-tal interessante en leerzame praktijkvoorbeel-
den van ICT-gebruik in het Nederlandse hoger onderwijs. Bij elk voorbeeld
krijgt de bezoeker een beschrijving, een recensie en een demo of enkele screen-
shots. Verder biedt de site ook ideeën om zelf voorbeelden te ontwerpen, en zijn
er een resem tips voor een ‘leerzaam gebruik’ van de aangereikte voorbeelden in
de eigen praktijk.

• http://www.kuleuven.ac.be/icto/bv/bv.html
De Bij Voorbeeld-databank bevat een 75-tal voorbeelden van studentgecen-
treerd hoger onderwijs bijeengebracht door Vlaamse hogescholen en universitei-
ten. Wanneer de bezoeker in de rubriek ‘voorbeelden’ onder ‘voorbeeld zoeken
a.d.h.v. criteria’ klikt op de optie ‘met ict’ komt een overzicht tevoorschijn van
alle voorbeelden waarbij ook ICT-ondersteuning voorhanden is. Aan ieder voor-
beeld worden onderwijskundige steekkaarten en reflecties van docenten en
studenten gekoppeld.

• http://www.davideon.nl/
De website Davideon is vooral interessant voor wie de didactische, technische en
organisatorische aspecten van het gebruik van streaming media (d.i. het afspelen
van audiovisueel materiaal via het internet) in het onderwijs willen verkennen.
De site bevat een aantal voorbeeldcursussen uit de vakgebieden Journalistiek,
Geschiedenis en Media & Cultuur, alsook verwijzingen naar tools om beeldma-
teriaal te ‘versnijden’ en verwijzingen naar beelddatabanken die helaas meestal
niet vrij toegankelijk zijn. Deze website is het resultaat van een onderverwijsver-
nieuwingsproject dat in de jaren 2002-2004 is uitgevoerd door de enkele
Nederlandse universiteiten en hogescholen.

• http://www.klascement.net
Op de pagina ‘EduSites’ van de website ‘KlasCement: Portaalsite voor en door leerkrach-
ten’ zijn ook voor het doelpubliek volwassenenonderwijs een waaier beschrijvingen
terug te vinden van online beschikbare cursuspakketten en van websites waar leer-
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materialen terug te vinden zijn. De beknopte beschrijvingen en de doorklikmoge-
lijkheden naar de vindplaatsen op het internet, maken het makelijk om allerlei
bestaande overzichten van leermaterialen te exploreren. Zo zijn er linken naar het
Merlot-project waarin 11.000 ‘learning objects’ (o.a. simulaties, software, websites,
handleidingen, ... opgedeeld naar vakgebied) worden beschreven en via peer review
worden geëvalueerd (url: http://www.merlot.org), naar Teacher’s TV dat over een
uitgebreid archief van downloadbare educatieve filmpjes beschikt (url: http://
www.teachers.tv), naar WikiBooks waar leraren uitgenodigd worden hun steentje
bij te dragen tot het online ontwikkelen van vakgebonden leerboeken (url: http://
nl.wikibooks.org/wiki/Hoofdpagina), enz.

Ongetwijfeld zijn er voor de vuist weg nog heel wat meer voorbeelden van goede
praktijk te vinden op het internet. We denken bijv. aan de vele WebQuests en
ThinkQuests die de vrucht zijn van de inspanningen van vele lesgevers en hun cur-
sisten. Het zijn educatieve toepassingen in de vorm van een website die een thema
of onderwerp exploreren, en vervolgens beschikbaar maken op het internet in de
vorm van informatieve pagina’s, zelftoetsen, een link-pagina, enz. Deze duidelijke
voorbeelden van leercontexten waar het principe samen kennis construeren wordt aang-
esproken, hebben de expliciete bedoeling de resultaten van alle inspanningen opnieuw
beschikbaar te maken voor andere lesgevers en cursistengroepen. Voor informatie en
voorbeelden, zie: http://www.thinkquest.nl/ en http://www.webquests.nl/indexwq.htm.

Meer en meer zullen we op het internet trouwens ook geconfronteerd worden met
‘wiki’-pagina’s naar het voorbeeld van Wikipedia, de internet-encyclopedie waar
alle internetgebruikers onbeperkt aan kunnen meeschrijven (url: http://www.wiki-
pedia.org/) en naar het voorbeeld van het reeds vermelde WikiBooks. Een wiki is
een website waarop bezoekers zelf op een eenvoudige manier informatie kunnen
toevoegen of aanpassen. De achterliggende software laat toe dat iedereen die dat
wil de informatie op de content-pagina’s van de site kan bewerken. Aldus ontstaan
er gezamenlijk ontwikkelde documenten die door alle belangstellenden ook up-to-
date worden gehouden. De site houdt per content-element meestal ook een histo-
riek bij. De aanbieders van een wiki-website – die trouwens meestal ook fervente
pleitbezorgers zijn van ‘open content’ en ‘open leren’ – gaan ervan uit dat de kwali-
teit van de aangeboden informatie toeneemt wanneer iedereen wordt aangemoe-
digd mee te werken aan de verbetering ervan. Het intikken van het begrip ‘wiki’ in
de zoekmachine Google laat toe zeer uiteenlopende websites te verkennen die alle
opgebouwd zijn volgens het wiki-principe. Wie mee wil ‘bouwen’ aan de content
wordt op deze sites meestal wel gevraagd om zich vooraf aan te melden. Voor
informatie over wiki’s, zie: http://wiki.pagina.nl/ en http://www.leren.nl/artike-
len/2004/wiki.html.

Dit beknopte overzicht van inspirerende praktijkvoorbeelden maakt duidelijk dat
er op tal van manieren aan de ontwikkeling van hoogwaardige content wordt
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gewerkt. De aanspreekbaarheid van dergelijke content vanuit een ELP-context
moet als een belangrijke troef gezien worden om leerprocessen te verrijken, inhou-
den te concretiseren, e.d. Ook hier blijft het evenwel belangrijk dat de leertrajecten
die op het leerplatform worden uitgetekend voldoende handvatten bevatten om
cursisten handelingsbekwaam te laten omspringen met de bijeengezochte leermid-
delen.

Samengevat

Naarmate e-leren en elektronisch ondersteund leren meer opgang maken, zullen er
ook via het internet alsmaar meer voorbeelden van goede praktijk worden bespro-
ken en leermiddelen vrij ter beschikking worden gesteld. Engelstalige databanken
als deze van het Merlot-project zorgen via peer-reviewing bovendien voor heel wat
nuttige, aanvullende informatie over de leereenheden waarnaar wordt verwezen.

Maar ook in ons eigen taalgebied zorgen de thematische Think- en Webquests die
cursisten en lesgevers coöperatief ontwerpen, voor een groeiende beschikbaarheid
van multimediaal opgebouwde materialen. Datzelfde kennisconstructivistische
principe ligt ook ten grondslag aan wiki-websites die alle belangstellende bezoekers
uitnodigen om mede-ontwerpers te worden van kenniseenheden. Zo ook worden
lesgevers uitgenodigd om ‘samen te schrijven’ aan zogenaamde wiki-leerboeken die
op termijn alle leer- en vakgebieden zouden moeten bestrijken.

In heel wat formats, stijlen en gebruiksmodaliteiten komen er aldus leereenheden
beschikbaar via het internet. Als lesgever staat men natuurlijk wél altijd voor de uit-
daging dit materiaal op zijn specifieke bruikbaarheid te evalueren en desnoods aan
te vullen met eigen middelen. Deze regie-activiteiten worden bij voorkeur in team
opgenomen omdat er heel wat afwegingen mee gemoeid zijn die men beter samen
met vakgenoten kan maken.

7.2 Getuigenissen uit CVO’s over hun ervaringen met
elektronische leerplatformen

In het kader van deze probleemverkenning is het nuttig en nodig om ook even
plaats in te ruimen voor de praktijktoets. In hoeverre zijn centra voor volwassene-
nonderwijs anno 2005 bezig met het exploreren van de mogelijkheden van elektro-
nisch ondersteund leren, of het implementeren van een ELP om gecombineerd
leren te realiseren?

Als lid van de denkgroep merkt gemeenschapsinspecteur voor het volwassenonder-
wijs Fernand Vermeesch op dat heel wat CVO’s elektronische platformen al
geruime tijd gebruiken als werkomgeving, in eerste instantie voor administratieve
en communicatieve doeleinden, maar weinig of niet als leerplatform voor cursisten.
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Hij baseert zich ondermeer op een beperkt, eigen onderzoek naar elektronisch
ondersteund leren dat hij uitvoerde in 2001; een goede twee jaar dus nadat de
CVO’s decretaal de mogelijkheid kregen om gecombineerd leren in te voeren. Maar
het aantal vragen naar advies bij de onderwijsinspectie tot de invoering van gecom-
bineerd onderwijs neemt wel van jaar tot jaar toe: voor invoering in het schooljaar
2004-2005 ging het om 26 adviezen voor 14 centra en voor het schooljaar 2005-
2006 om 46 adviezen voor 16 centra.

De belangrijkste bevindingen uit zijn synthese zetten wij hieronder op een rijtje.
Daarna geven we een overzicht van de resultaten van een eigen, recentere beperkte
bevraging naar het gebruik van ELO’s in centra voor volwassenenonderwijs.

7.2.1 Enkele vaststellingen over de decretale mogelijkheden tot
gecombineerd leren

Fernand Vermeesch onderzocht in 2001 hoe de centra voor volwassenenonderwijs
concreet omgaan met de mogelijkheden die het decreet van 1999 schept om werk
te maken van gecombineerd onderwijs. Aanleiding vormde onder andere de vast-
stelling dat de overheid zich op dat ogenblik grote inspanningen getroostte voor de
digitalisering in het basis- en het secundair onderwijs, terwijl het vernieuwde vol-
wassenenonderwijs grotendeels buiten beeld bleef. Het onderzoek beperkte zich
tot de informaticaopleidingen in het studiegebied ‘handel’ en werd gevoerd in tien
CVO’s.

Uit het rapport ‘Aanwending van gecombineerd onderwijs in de informaticaopleidingen van het
secundaire volwassenenonderwijs’ (Fernand Vermeesch, 2001) zetten we de voor ons rele-
vante vaststellingen op een rijtje die gelden voor alle bezochte centra.
• Alle centra – directie, middenkader en leerkrachtenteam – zijn ervan overtuigd

dat teleleren een serieuze meerwaarde kan vormen voor het volwassenenonder-
wijs van de toekomst. Alle centra vinden dat het huidige publiek voor het over-
grote deel geen vragende partij is. Met gecombineerd leren worden andere doel-
groepen bereikt. Het rekruteringsgebied van de centra wordt serieus uitgebreid.

• Alle centra hebben qua infrastructuur en personeel een voldoende draagvlak
voor de invoering van een zekere vorm van teleleren. Maar ze werpen allemaal
problemen op in verband met de randvoorwaarden en dan vooral de ontwikke-
ling van de cursussen, het onderhoud van de infrastructuur, de begeleiding van
de cursisten en de scholing van de leraren/mentoren.

• Alle centra hebben problemen met het onderhoud van het computerpark eerder
dan met de aankoop van nieuwe infrastructuur. Er is een prangende vraag naar
bijkomende uren c.q. middelen voor onderhoud en coördinatie.

• Alle centra ervaren het summiere decretale en reglementaire kader als onvol-
doende. Men vraagt uitvoeringsbesluiten en in het bijzonder duidelijke richtlij-
nen en een ordeningskader.
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Samen met enkele van de bezochte centra pleit Fernand Vermeesch in zijn conclu-
sies voor een globale aanpak waarbij de overheid een coördinerende en facilite-
rende rol speelt. Er is nood aan een strategie om hoogwaardige leermiddelen ter
beschikking te stellen. De centra vrezen immers voor een wildgroei die, gegeven de
schaarse middelen, onderwijseconomisch nefast is. Zelf pleit Fernand Vermeesch
in het verlengde hiervan voor een aanpak die in zekere mate uniform en gestandar-
diseerd is. Dit houdt niet alleen in dat men opteert voor een uniform concept voor
de ontwikkeling van leermiddelen, maar ook dat de overheid voorziet in één elek-
tronisch leerplatform en bijhorende serverfaciliteiten voor alle centra.

Vaststellingen en bekommernissen die zeer parallel lopen met veel opmerkingen en
suggesties die we eerder al beargumenteerden in onze probleemverkenning.

7.2.2 Bevraging naar het huidige gebruik van ELO’s in het
volwassenenonderwijs

Op zijn beurt heeft de denkgroep in het verlengde van deze probleemverkenning
tussen juni en september 2005 een beperkte bevraging georganiseerd bij CVO’s die
experimenteren met elektronisch ondersteund leren. Daarbij focusten wij vooral op
de soorten ondersteuning waarin een ELO voorziet (cfr. de componenten die in het
leerplatform geïntegreerd zijn), de ervaringen vanuit het perspectief van de cursis-
ten en de lesgevers, alsook de ervaringen opgedaan met de ontwikkeling van aange-
paste leermiddelen en de veranderende didactiek, mogelijke knelpunten en aanbe-
velingen, enz.

We kregen acht formulieren teruggestuurd. Daarin werden de opgedane ervaringen
beschreven met leerplatformen als Studyplanet, Cisco-Academy, E-lan, Dokeos,
Alert, E-school en een paar centrumeigen ontwikkelingen. Hieronder geven we de
belangrijkste resultaten beknopt weer.

7.2.2.1 Componenten geïntegreerd in de toepassing

Onderstaande tabel geeft nogmaals een overzicht van de verschillende componen-
ten die geïntegreerd gebruikt kunnen worden in een leerplatform-context (zie ook
de figuur in 3.2.1). Rechts staat hoeveel centra de betreffende component hebben
aangekruist in het formulier. Bovenaan staan de componenten die (quasi) overal in
het gebruikte leerplatform zitten geïntegreerd; onderaan die componenten die
(quasi) nergens beschikbaar zijn. De cursief gedrukte componenten zijn volgens de
denkgroep en de experten onontbeerlijk om echt te kunnen spreken van een ELP of
van een ontwikkeling die elektronisch ondersteund leren kan aansturen.

Onder de items die het hoogst scoren (6 tot 8) vinden we inderdaad die componen-
ten terug die we ook in onze probleemverkenning bij herhaling vermeld hebben als
zijnde essentieel in een opstartfase, dan wel om lesgevers en cursisten te kunnen
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motiveren voor elektronisch ondersteund leren. Naast het elektronisch beschik-
baar maken van leermiddelen gaat het dan bijv. om het kunnen aanspreken van
zelftoetsmaterialen en de beschikbaarheid van communicatietools. Ook tools voor
taakmanagement en voor het geven van feedback staan in dit lijstje. Van de acht
hoog scorende items werd er slechts ééntje in ons overzicht (zie3.2.1) niet als essen-
tieel aanzien: ‘tools voor het ontwikkelen en beheren van bronnen-, leer- en toetsmaterialen’.
Bij nader inzien is beheer natuurlijk wel iets dat integraal deel uitmaakt van de plat-
formomgeving (cfr. toekennen van accounts, organisatie van de cursussen, enz.),
terwijl wij vooral voorbehoud hebben gemaakt bij het aspect ontwikkeling van
materialen omdat daar dikwijls specifieke software voor nodig is die meestal niet
zonder meer kan worden geïntegreerd in het ELP.

Tabel 2: Welke componenten van het ELP worden het vaakst benut?

Component Aantal

Aanbieden van leermaterialen
Aanbieden van interactieve zelftoetsmaterialen met onmiddellijke feedback
Communicatiemedia voor lesgevers
Ontwikkelen en beheren van bronnen-, leer- en toetsmaterialen
Aanbieden van cursusinformatie en referenties
Tools voor taakmanagement
Terugkoppelen van feedback op de resultaten van evaluatietoetsen
Communicatiemedia voor cursisten onderling, voor cursisten en lesgevers, enz.
Het beheren van evaluatieresultaten
Ontwikkelen en beheren van curricula en opleidingsmodules
Ontwikkelen en beheren van didactische werkvormen
Het registeren van cursisten
Ter beschikking stellen van een elektronisch portfolio
Het inschrijven van cursisten
Het inroosteren van lesgevers
Het reserveren van lokalen
Tools voor het beheer van het leren
Het volgen van de studievoortgang van cursisten
Het bepalen van de leerroutes van cursisten

8
7
7
6
6
6
6
6
5
4
4
4
2
2
2
2
1
1
0

Onder de minder vaak geïntegreerde componenten (scores 4 en 5) bevinden er zich
twee die wel als essentieel worden gezien (‘het beheer van de evaluatieresultaten’ en ‘de
registratie van cursisten’), en twee niet-essentiële componenten die opnieuw te maken
hebben met het ontwikkelen en beheren van leermiddelen. Het echt registeren en
opvolgen van cursisten binnen de platformcontext is klaarblijkelijk nog een probleem,
want ook onder de lager scorende items (scores van 0 tot 2) vinden we twee items terug
die daarmee te maken hebben (‘het volgen van de studievoortgang van de cursisten en het
gebruik van elektronische portfolio’s’).

Veel minder goed scoren allerlei items die te maken hebben met het volgen en
zichtbaar maken van de leerstappen die cursisten zetten en met de opvolging van
de resultaten die ze daarbij halen. Dat geeft aan dat het elektronisch ondersteund
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leren op dit ogenblik inderdaad nog iets te veel blijft hangen bij het creëren van aan-
vullingen op de traditionele aanpak en vooralsnog minder in het teken staat van
interactiviteit, en de begeleiding en opvolging van cursisten dankzij tools waarin
het leerplatform kan voorzien. Wat dat betreft is het wellicht ook zo dat de
gebruikte leerplatformen nog niet ver genoeg in die richting zijn ontwikkeld, maar
tegelijk zullen ook centra en lesgevers nog moeten groeien in die richting. Teke-
nend is alvast ook dat de component ‘het bepalen van de leerroutes van cursisten’ nergens
aan bod komt, ook al kunnen we veronderstellen dat dit juist een zeer geschikt instru-
ment kan zijn om optimaal te differentiëren in contexten van zelfgestuurd leren.

Natuurlijk is dit een zeer tijdsgebonden en allesbehalve volledig beeld van hoe elek-
tronische leerplatformen op dit ogenblik in CVO-contexten worden benut. Maar
hoe partieel ook, toch geeft dit overzichtje aan dat er een implementatieproces in
volle gang is; een proces waarbij de betrokkenen stapsgewijs doorgroeien in de
manier dat ze hun didactische aanpak herbekijken aan de hand van de ELP-moge-
lijkheden. Waar aanvankelijk enkel aanvullende materialen in digitale vorm wor-
den aangeboden, zal er meer en meer ook vraag komen naar mogelijkheden om de
leerprocessen die aan de gang zijn, traceerbaar te maken, op te volgen en te
coachen. Om dit laatste te realiseren zal het leerplatform ook alsmaar performanter
moeten worden op het vlak van het uittekenen van leerroutes en het bijhouden van
de leervorderingen die de cursisten zelfgestuurd maken.

7.2.2.2 Speerpuntacties met het oog op de implementatie van een ELP

• Creëren van het nodige draagvlak bij de lesgevers
De teneur is overduidelijk dat men kiest voor een geleidelijke invoering via een gefa-
seerde aanpak. De fasering ziet er grosso-modo als volgt uit:
– het ELP wordt geïntroduceerd als communicatiemiddel tussen directie en les-

gevers, en tussen lesgevers onderling (bijv. in functie van vakgroepwerking);
– enkele lesgevers treden in een beginfase ook op als pioniers, en worden met het

oog op de ontwikkeling van de nodige leermiddelen deeltijds vrijgesteld, als
het urenpakket dat tenmiste toe laat, krijgen de kans congressen, bijscholing-
en en studiedagen te volgen, enz.;

– vervolgens worden er interne opleidingen georganiseerd om iedereen te sensi-
biliseren. Het aanbod varieert van initiatiesessies over het gebruik van het ELP
tot en met sessies voor gevorderden over het ontwikkelen van leermaterialen.
Tevens wordt er voorzien in een intensieve opvolging van het hele gebeuren;

– het ELP wordt opengesteld als leerplatform voor de cursisten, in functie van
o.a. het organiseren van gecombineerd onderwijs, het ondersteunen van leer-
processen die de cursisten zelfgestuurd doormaken, enz.

Eén centrum geeft mee dat e-leren een expliciet resultaatsgebied van de beleids-
voering is, en dat daartoe dan ook een team van experts belast is met de concrete
uitbouw. Een ander centrum stelt expliciet voorzichtig te experimenteren in de
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wetenschap dat de meeste lesgevers nog traditioneel bezig zijn. In de meeste
andere centra is het zo dat er inderdaad pioniers actief zijn, dat één of meerdere
lesgevers voor een beperkt gedeelte van de tijd (vaak één uur) vrijgesteld worden
om leermaterialen te (helpen) ontwikkelen. Waar mogelijk wordt ook een ICT-
verantwoordelijke ingeschakeld. Het besef dat de beschikbare tijd en middelen
te beperkt zijn, is groot.

• Creëren van het nodige draagvlak bij de cursisten
Vooral voor cursisten die diplomagerichte trajecten volgen, is de drempel om over te
gaan tot leren aan het ELP niet hoog. Zij hebben weinig stimuli nodig om met de
beschikbare leermiddelen aan de slag te gaan en zijn vlug gewonnen voor deze meer
toepassingsgerichte manier van leren. Ook de zelftoetsmogelijkheden spreken hen
erg aan, alsook het feit dat zij buiten de reguliere lesuren kunnen communiceren
met medecursisten en met de lesgever. Verwacht wordt dan ook dat de introductie
van leerplatformen vooral een wervend effect zal hebben bij leergierige cursisten die
erop uit zijn op interactieve wijze aan de slag te gaan met leermiddelen. Vooral ook
personen die zich nauwelijks of niet kunnen vrijmaken om lessen te volgen, zullen
op deze nieuwe mogelijkheden tot afstandsleren afkomen.
Naar cursisten die intekenen op losse modules is men voorzichtiger. Dan pleit men
ervoor het elektronisch ondersteund leren veeleer organisch te laten groeien zonder
verplichte activiteiten in die richting te forceren.

• Ontwikkeling van leermiddelen
In de meeste centra worden eigen lesgevers geëngageerd om leermiddelen te ontwik-
kelen. Eén centrum gebruikt elders ontwikkelde leermiddelen (Cisco-Academy),
een ander centrum maakt voor taalcursussen gebruik van eigen leermiddelen, van
leermiddelen ontwikkeld door een ander CVO en van leermiddelen ontwikkeld in
het kader van BIS-online.
Wanneer men elders ontwikkelde leermiddelen gebruikt, is er soms wel het besef
dat men nog aanvullende oefeningen moet ontwikkelen, of bijkomende instructie-
modules moet toevoegen om bepaalde leemtes in het beschikbare materiaal op te
vullen.
Uit de bevraging leiden we tot slot af dat het ELP momenteel vooral ingezet wordt
in taalopleidingen (incl. Nederlands tweede taal), informatica-opleidingen en oplei-
dingen boekhouden, bedrijfsbeheer en kantoor/handel.

• Ontwikkeling van een aangepaste didactiek
In de meeste centra is het besef aanwezig dat gecombineerd onderwijs impliceert
dat de leraar veel meer als coach optreedt en dat het ELP mogelijkheden biedt tot
gedifferentieerde begeleiding. De mogelijkheden tot het creëren van peer-to-peer
leersituaties worden verkend, en er wordt ook gesleuteld aan aangepaste vormen
van evaluatie of assessment.
Toch leeft ook het besef dat er nog een lange weg is af te leggen, want lang niet alle
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collega’s zitten al op dit spoor zodat het ELP door de meesten nog gezien wordt als
een plek waar men bijkomend oefenmateriaal onderbrengt die cursisten in het cen-
trum of vanaf een andere plek kunnen doormaken op eigen ritme en naargelang ze
er zelf de noodzaak toe aanvoelen.
Ook het gebrek aan ruimte en tijd om te experimenteren en goede praktijken te ont-
wikkelen, of om collega’s te introduceren en wegwijs te maken in het elektronisch
ondersteund leren, werken als stoorzenders.

7.2.2.3 Knelpunten en meerwaarde

• Knelpunten
Als grootste knelpunt geldt inderdaad dat het tekort aan lesgeversuren de ontwikke-
ling van een echt professionaliseringsbeleid op gebied van elektronisch ondersteund
leren verhindert. Daarbij komt nog dat een goede analyse van de beginsituatie en
van de ontwikkelingen die in dit kader op de sporen moeten worden gezet, dient uit
te gaan van een team waarin lesgevers en informatici samenwerken. Dit gezamenlijk
werken aan concepten, leermiddelen en didactische vernieuwingen is geen evidentie
omdat heel wat lesgevers vaak nog niet echt goed overweg kunnen met computers
en dus liever op de klassieke manier blijven werken. Vooral de vraag om cursussen
om te zetten in een digitale vorm, botst bij deze lesgevers op weerstanden.
Hierdoor ontstaan inderdaad situaties waar in eerste instantie gedreven pioniers het
voortouw nemen, en zal het op veel plaatsen nuttig en nodig zijn om voorbeelden
van goede praktijk in te zetten om behoudsgezinde collega’s beetje-bij-beetje over
de brug te halen. Daarbij zal het ook zaak zijn niet te snel te willen gaan, en te
voorzien in voldoende coaching van de lesgevers.

• Meerwaarde:
Tegelijk wordt wel benadrukt dat lesgevers de beschikbaarheid van hoogwaardige
leermiddelen en extra oefenmaterialen sterk appreciëren, en ook de mogelijkheden
tot het elektronisch evalueren via het ELP als een troef ervaren.
Van elektronisch ondersteund leren wordt ook gezegd dat het de kwaliteit van de
leerprocessen verhoogt; niet alleen wordt leren dynamischer en toepassingsgerich-
ter, maar het groepsgevoel onder de cursisten neemt ook toe zodat het peer-to-peer
leren meer kansen krijgt.
Afrondend geven we nog de opmerking mee van één persoon die stelt dat een ELP
een meerwaarde creëert op alle domeinen van de werking van het centrum. De ver-
eenvoudigde administratie was voor een ander centrum zelfs de hefboom om elek-
tronisch ondersteund leren uiteindelijk volledig te accepteren.

Samengevat

CVO’s hebben tot hiertoe slechts mondjesmaat gebruik gemaakt van de mogelijk-
heden om gecombineerd onderwijs te organiseren. Waar er wel elektronische leer-
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platformen worden benut, liggen de toepassingen veeleer op administratief en com-
municatief vlak, en minder op het gebied van elektronisch ondersteund leren. Over
dat laatste wachten de centra op concretere uitvoeringsbesluiten en op de uitteke-
ning van uniforme concepten vanwege de overheid, om wildgroei en de verspilling
van schaarse middelen te vermijden.

In die centra die het elektronisch ondersteund leren wél al uitproberen, zien we dat
het aanbieden van bestaande leermiddelen en (zelf)toetsmogelijkheden vooral
populair zijn. Gebrek aan financiële armslag is de belangrijkste reden waarom men
nauwelijks ruimte en tijd kan vrijmaken om eigen, aanvullende leermiddelen te
ontwikkelen die geschikt zijn voor het leerplatform. Lesgevers zien het meestal niet
echt zitten om in de eigen tijd hun cursussen ook nog eens te digitaliseren. Maar
ook al leent de huidige context er zich niet echt toe om de mogelijkheden van elek-
tronisch ondersteund leren voor de volle 100% te verkennen, toch leeft het besef
dat lesgevers veel meer als coaches van zelfsturende cursisten zullen moeten optre-
den. Vandaar ook dat de meeste centra benadrukken dat zij opteren voor een gefa-
seerde aanpak en een geleidelijke invoering van elektronisch ondersteund leren
waarbij er de nodige aandacht is voor nascholing en voor het leren aan goede prak-
tijkvoorbeelden.

8 Ter afronding: een lijst van verwachtingen over het
introduceren van elektronisch ondersteund leren in
het volwassenenonderwijs

In de voorbije hoofdstukken hebben we het gehad over het ‘wat’ (hoofdstuk 3), het
‘waarom’ (hoofdstuk 4) en het ‘hoe’ (hoofdstuk 5) van het introduceren van elek-
tronische leerplatformen in het volwassenenonderwijs. Vervolgens hebben we
‘criteria en aandachtspunten’ op een rijtje gezet die van belang zijn bij de uiteinde-
lijke keuze van een leerplatform (hoofdstuk 6). Daarop hebben we concrete voor-
beelden geïnventariseerd van digitale leerobjecten die te vinden zijn op het internet
en van de wijze waarop CVO’s experimenteren met elektronisch ondersteund leren
(hoofdstuk 7).

Uit de veelheid aan informatie die bijeen is gebracht, komt onvermijdelijk naar
voor dat er heel wat ‘randvoorwaarden’ zullen spelen bij het met succes introduce-
ren, implementeren en uitbouwen van elektronisch ondersteund leren in het vol-
wassenenonderwijs. Ter afronding en bij wijze van synthese vertalen we deze rand-
voorwaarden in een aantal concrete ‘verwachtingen’. Deze lijst is niet alomvattend;
ze wil eerder inspirerend zijn wanneer men voor beleidsbeslissingen staat. Daarom
hebben we de verwachtingen samengebracht in verschillende clusters.
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8.1 Enkele vaststellingen

Op basis van een aantal vaststellingen uit deze probleemverkenning, kunnen we al
enkele fundamentele verwachtingen formuleren. Ze hebben te maken met de cur-
sisten, de leermiddelen en de lesgevers, maar ook met het strategisch management
dat nodig is om het gebruik van een elektronisch leerplatform te faciliteren.

Figuur 2: Vaststellingen over een optimaal gebruik van ELP’s

Uit de vaststellingen die figuur 2 schematisch weergeeft, kunnen we alvast een aan-
tal verwachtingen aflijnen:
• Omdat nogal wat cursisten in het volwassenenonderwijs geen al te groot vertrou-

wen hebben in hun leercapaciteiten, is nabijheid van de lesgever en de medecur-
sisten dikwijls een belangrijke stimulans, zodat ook bij de introductie van elek-
tronisch ondersteund leren het nuttig en nodig is te beschikken over een pc-
lokaal waar gezamenlijk kan geleerd worden aan de computer en binnen de ELP-
context.

• Het ontwikkelen van hoogwaardige, multimediale en interactieve leermiddelen
is tijdsintensief, duur en vergt specifieke knowhow. Dus is hergebruik van derge-
lijke middelen aangewezen. Waar mogelijk moet men dan ook overwegen om
bestaande middelen die via contentmanagementsystemen (CMS) ter beschik-
king worden gesteld, effectief op hun bruikbaarheid te evalueren en in te
schakelen in de uitgetekende leertrajecten.
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• gering leer-vertrouwen

• nabijheid lesgever gewenst

• geleidelijk loslaten support

Leermiddelen
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Lesgevers

• coachingsvaardig zijn

• regisseren van leertrajecten

• elektronisch beschikbaar zijn

ICT-infrastructuur op het niveau

van het centrum

(PC-lokaal)

vormingsmogelijkheden i.f.v.

wijzigende taakinvulling

(Digitale Didactiek)

beschikbaarheid en herbruikbare

leermiddelen naast eigen middelen

(CMS)

Strategisch management

• opstarten ontwikkelteam(s) leermiddelen

• nood aan een teamnabije helpdeskfunctie

• minimaal noodzakelijk financieel draagvlak

zorgvuldig afwegen op welk niveau wat

gerealiseeerd kan worden

(afsluiten van ‘partnerships’)



• Eens elektronisch ondersteund leren een essentiële component wordt in het leer-
proces, zullen lesgevers zich ook meer en meer moeten profileren in de rol van
coaches van aan de gang zijnde leerprocessen, en tegelijk ook veel meer moeten
optreden als regisseurs en virtuele begeleiders van leertrajecten die op individu-
ele noden en behoeften zijn afgestemd. Omdat dit voor heel wat lesgevers
nieuwe taken zijn, zal er voorzien moeten worden in de nodige vorming.

• Hoe sterker een CVO de kaart van het elektronisch ondersteund leren trekt, hoe
meer er ook nood zal zijn aan strategisch management om de vooropgestelde
doelen te realiseren. Het als team ontwikkelen van leermiddelen zal een must
zijn, en men zal moeten zorgen voor de stimulerende en ondersteunende aanwe-
zigheid van een ELP-verantwoordelijke die op tal van manieren als helpdesk
optreedt. Dit alles veronderstelt een minimaal financieel draagvlak dat een cen-
trum wellicht niet altijd in zijn eentje zal kunnen opbrengen. Men zal dus moe-
ten afwegen in hoeverre één en ander via strategische partnerships kan worden
gerealiseerd.

8.2 Afgeleide verwachtingen

Bovenstaande vaststellingen en de daaraan verbonden verwachtingen schetsen het
globale kader waarbinnen de implementatie van elektronisch ondersteund leren
gestalte zal moeten krijgen. Als we dat kader concreter invullen, kunnen evenwel
ook nog een waaier aan afgeleide verwachtingen aangehaald worden die mee zullen
wegen op de mate waarin elektronisch ondersteund leren in een CVO-context zal
kunnen worden gerealiseerd.

We zetten deze afgeleide verwachtingen op een rijtje zonder ze verder toe te lich-
ten. In onze probleemverkenning zijn ze immers allemaal al in mindere of meerdere
mate aan bod gekomen. We hebben ze wél geclusterd, en het zal duidelijk zijn dat
de keuzes die gemaakt worden binnen de éne cluster keuzes binnen de andere clus-
ters zullen beïnvloeden.

8.2.1 Verwachtingen tegenover het elektronisch leerplatform

• Bevordert zelfgestuurd leren (o.a. via uittekening leertraject, zelftoetsing, port-
folio, ...)

• Bevordert interactief leren (o.a. via discussieplatforms, faciliteiten voor werking
in deelgroepen, ...)

• Is van het open geïntegreerde type (o.a. één portaal, maar modulair van opbouw
zodat vakspecifieke toepassingen en kenniseenheden in diverse documentfor-
maten kunnen worden gekoppeld, en ook koppeling aan administratieve modu-
les mogelijk is)
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• Is afstembaar op de natuurlijke groeifases in het elektronisch ondersteund leren
(o.a. van aanvullend naar afwisselend, van discussie- en uitwisselingsplatform
naar platform waar multimediale, interactieve leermiddelen worden aangebo-
den, ...)

8.2.2 Verwachtingen tegenover het CVO

• Ontwikkelt een visie en implementatiestrategie over elektronisch ondersteund
leren die flexibel is en afgestemd op het eigen team (o.a. doelstellingen gericht op
groei, vorming gericht op ontwikkeling van competenties, samenwerking in
team gericht op de uitwerking van nieuwe en het gebruik van bestaande multi-
mediale leermiddelen, ...)

• Stelt een ELP-verantwoordelijke aan die soepel inspeelt op noden inzake het be-
heer van het systeem en inzake de ondersteuning van de teamleden (o.a. voor
toewijzing van accounts, beheer van de cursussen, ondersteuning van experi-
menterende teamleden of -groepen, ...)

• Benut een gedeelte van de vrijgekomen lestijd bewust als teamtijd (o.a. voor
intervisie, voor (vak)teamgroepen die leertrajecten ontwikkelen en daarin leer-
middelen integreren, voor het vernieuwen en verrijken van het onderwijsaan-
bod, ...)

• Gaat na of een standaardpakket voldoende is, dan wel of de ontwikkeling van
een eigen, flexibele toepassing meer aangewezen en ook haalbaar is, bijv. via een
open source-ontwikkeling op maat (o.a. bijprogrammeren i.f.v. de specifieke
noden van het centrum, de eigenheid van de CVO-cursisten, ...)

• Weegt hosting in eigen beheer (o.a. eigen server, maximale integratie van servi-
ces, technische knowhow in huis, ...) en externe hosting (o.a. bescherming tegen
virussen en hacking, back-upfuncties, technische helpdeskfunctie, ...) tegen
elkaar af (o.a. minimum aantal gebruikers tegenover financiële haalbaarheid)

8.2.3 Verwachtingen over een eventueel centrumoverstijgend
samenwerkingsverband

• Gaat na in hoeverre de ontwikkeling van een generiek leerplatform voor de sec-
tor een haalbare kaart is (o.a. schaalgrootte en complexiteit van deze éne toepas-
sing, optie voor een flexibele ontwikkeling die aanpasbaar is aan de instappende
centra, ...)

• Voorziet in functionaliteiten om via elektronische weg centrumoverstijgend
expertise te delen onder lesgevers (bijv. via groupware, virtueel kantoor, ...)

• Creëert en beheert een leermiddelendatabank (CMS) waaruit lesgevers centru-
moverstijgend leermiddelen kunnen putten om leertrajecten concreet gestalte te
geven.

102 PLATFORMTEKST



• Voorziet centrumoverstijgend in ondersteuning bij de introductie, de implemen-
tatie en de uitbouw van ELP’s in het volwassenenonderwijs (o.a. vorming voor
de lesgevers, ondersteuning van ontwikkelgroepen, ...)

8.2.4 Verwachtingen tegenover de gemeenschap:

• Trekt voldoende middelen uit voor de werking van een sectoreigen ‘taskforce’
die zal instaan voor de technische en inhoudelijke support van alle centra en les-
gevers die experimenteren met elektronisch ondersteund leren.

• Moedigt de ontwikkeling aan van ‘open context’ leermiddelen en dito data-
banken (CMS), alsook de bereidheid om ontwikkelde leermiddelen uit te wisse-
len tussen diverse onderwijs- en opleidingsverstrekkers (o.a. VDAB, VIZO,
openbare omroep, andere maatschappelijke actoren, ...)

• Ondersteunt de verdere ontwikkeling van leerplatformen van het open geïnte-
greerde type alsook de dienstverlening op dit vlak, zodat voor de diverse onder-
wijs- en opleidingsverstrekkers aangepaste modules ontworpen en geïntegreerd
kunnen worden in flexibele ELP-contexten.

• Is vragende partij en moedigt de open dialoog aan tussen diverse opleidings- en
onderwijsverstrekkers over het verantwoord en kostenbesparend gebruik van
leerplatformen, de ontwikkeling van leermiddelen en databanken, de uitwerking
van een aangepaste didactiek, enz.
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DEEL II
BIJDRAGEN VAN DE
DESKUNDIGEN





Martin Valcke

Universiteit Gent, Vakgroep Onderwijskunde

1 Inleiding

In de discussies over het al dan niet invoeren van elektronische leeromgevingen
(ELO) in het volwassenenonderwijs vinden we een zeer brede waaier van argumen-
ten pro en contra. Het is moeilijk om de discussie gestructureerd weer te geven
omdat het accent in het debat continu verschuift. Heel wat voorstanders leggen de
nadruk op het potentieel van informatie- en communicatietechnologieën (ICT);
andere baseren hun redenering op het potentieel in de context van levenslang en
levensbreed leren; nog andere auteurs benadrukken een sociologische visie waarbij
ICT kan helpen om een cultureel deficiet op te vangen.

In deze bijdrage zullen we vooral het standpunt innemen dat de invoering van
ELO’s moet aansluiten bij de specifieke behoeften en kenmerken van de deelne-
mers aan volwassenenonderwijs. Dit betekent dat een kritische analyse van de rele-
vantie van ELO’s dient afgezet te worden tegen de kenmerken van volwassen
lerenden.

Ten tweede volgen we zoveel mogelijk een evidence-based benadering. Dit betekent dat
we visies/meningen zullen baseren en of documenteren met recente onderzoeksresul-
taten. Op deze manier wordt vermeden dat ongenuanceerde en te zwak onderbouwde
stellingen naar voren worden geschoven. Door het gebrek aan Vlaamse onderzoeksge-
gevens wordt vooral verder gebouwd op onderzoek uit andere landen. Dit dwingt ons
en ook de lezer zorgvuldig om te springen met deze informatie. De Vlaamse context
kan op specifieke punten grondig verschillen van de context waarin het onderzoek is
uitgevoerd.

Ten derde besteden we ook aandacht aan de relatie tussen volwassenenonderwijs
en andere ‘spelers’ in de opleidingenmarkt. In de context van dit laatste zijn vooral
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voorbeelden uit het Verenigd Koninkrijk van belang. Het recente rapport van het
Department for Education and Skills over de strategische evaluatie van de Univer-
sity for Industry (Ufi). In dit samenwerkingsverband tussen overheid en industrie
(sectoren, regio’s) valt op hoe ELO’s en ICT in het algemeen een zeer centrale
plaats hebben gekregen. De recente evaluatie van het initiatief vormt in de context
van deze notitie een rijke bron van informatie die een Vlaamse (her)oriëntatie kan
ondersteunen.

Het hoofddoel van deze bijdrage is om op basis van een reflectie over de mogelijke
rol van ELO’s en ICT voor het volwassenenonderwijs, het belang aan te tonen van
visieontwikkeling op de thematiek. De ervaringen in binnen- en buitenland illus-
treren dat een strategische en meer planmatige aanpak zich opdringt.

2 De potentiële rol van een ELO in het
volwassenenonderwijs

2.1 De vraag naar zin en onzin van ELO-functionaliteiten

In een recent overzicht van Europese modellen voor volwassenenonderwijs schet-
sen Haugoy en haar collega’s (2005) een brede waaier aan vernieuwende aanpak-
ken in een negental verschillende landen. Opvallend is dat in vrijwel elk voorbeeld
ICT en ELO’s een beperkte tot zeer centrale plaats krijgen. Elders in deze publicatie
worden de mogelijke onderdelen van een ELO en de verschillende functionaliteiten
in meer detail besproken. Maar zijn al die functionaliteiten wel gewenst en worden
ze wel gebruikt? In het net vermelde overzicht van Haugoy (2005) blijkt dat de vol-
gende drie functionaliteiten vooral naar voren komen:
• communiceren met andere studenten of trainers;
• digitale oefeningen aanpakken;
• en informatie opzoeken.

Recent onderzoek in Nederland geeft een vergelijkbaar beeld. Op de vraag “Welke
functionaliteiten van ICT zouden volgens deskundigen een rol kunnen spelen en
worden die in het volwassenenonderwijs gebruikt?” werden de volgende antwoor-
den gegeven (Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
2004):
• communicatie: vooral het digitaal uitwisselen van ervaringen;
• informatie- en kennisvoorziening: het ontsluiten van vakinhoudelijke kennis via

een kennisdatabank;
• monitoring van het leerproces: vooral via een digitaal portfolio, maar ook via

digitale toetsen en digitale monitoring (het bijhouden van behaalde competen-
ties of cijfers).
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Duidelijk is dat de gebruikte en gewenste functionaliteiten wijzen op de versterkende
rol die ICT/ELO’s spelen bij het contactonderwijs in de context van het volwassene-
nonderwijs. De ELO’s nemen niet alle functionaliteiten over van het onderwijs. Om de
mogelijke – zinvolle – functionaliteiten van ELO’s bij volwassenenonderwijs beter te
illustreren, vatten we de onderzoeksresultaten samen van Frey en Webreck Alman
(2003). Zij onderzochten het gebruik van een online-cursus bij volwassenen. De vol-
gende, ingekorte lijst geeft de meest geapprecieerde functionaliteiten aan en hoe ze in
concreto en succesvol werden vormgegeven.
• Explicitering van de verwachtingen en doelen van de cursus: stel een (evt. elek-

tronische) syllabus ter beschikking waarin minimaal de volgende informatie
voorkomt: planning, evaluatiecriteria, opdrachten, deadlines, contacturen.

• Voorzie directe en continue terugkoppeling tijdens de cursus.
• Werk een vorm uit van zeer regelmatige communicatie met individuele en groe-

pen volwassenen:
– antwoord op e-mail binnen de 24 uur;
– personaliseer het contact;
– voorzie in wekelijkse aankondigingen/nieuws;
– stimuleer het gebruik van discussiegroepen;
– voorzie een vangnet via telefoon, fax en gewone post;
– werk opdrachten uit die voortbouwen op directe samenwerking tussen cursis-

ten.
• Speel flexibel in op vragen, noden, invalshoeken van cursisten en geef hen con-

trole over het eigen leerproces:
– voorzie flexibiliteit in de tijdsplanning;
– geef kansen om zelf onderwerpen, projecten, opdrachten uit te kiezen of voor

te stellen.
• Voorzie in een reeks ondersteuningsvoorzieningen:

– technologische ondersteuning;
– ondersteuning bij het ontwikkelen van studievaardigheden;
– ondersteuning van groepsprocessen.

Deze ingekorte lijst illustreert reeds hoe er zeer sterk ingespeeld wordt op de eigen
kenmerken van het leren van volwassenen.

2.2 Een verrijking van het contactonderwijs op micro- en
mesoniveau

ELO’s hebben een invloed die verder gaat dan enkel en alleen de ondersteuning van
leer- en instructieprocessen op het cursusniveau (microniveau). Op dit microni-
veau vinden we standaardvoorzieningen terug die het contactonderwijs ondersteu-
nen en versterken in de blended leersituatie; bijv. extra achtergrondinformatie,
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extra oefenmateriaal, zelfevaluatiematerialen, simulaties en expertsystemen, een
digitaal portfolio, ... In de meeste ELO’s zal men echter niet enkel ‘extra’ materialen
plaatsen maar ook de feitelijke grond en basis van het leerproces. Daarbij wijst de
praktijk vooral naar het beschikbaar stellen van de leerdoelen, elektronische versies
van de leerstof (leermaterialen), de media gebruikt bij de contactmomenten (Po-
werpointpresentatie, animaties, videofragmenten, ...), de taken, opdrachten, cases
die de basis vormen van de contactmomenten, de toetsmaterialen die in de les aan
bod zijn gekomen en/of aansluiten bij de lessen, enz.

Maar ELO’s hebben ook uitdrukkelijk een rol en impact op het niveau van het rui-
mere studieproces en het totale studieprogramma van lerenden. Dit is ook duide-
lijk wanneer we de inrichting van ELO’s bekijken. Naast cursusspecifieke informa-
tie zijn er ook heel wat cursusoverstijgende voorzieningen. Becta (2004a) geeft
hiervan een duidelijk overzicht: planningsinformatie (agenda), roostering, volgsys-
temen van de lerenden, toegang tot een elektronische bibliotheek, links naar admi-
nistratieve systemen (inschrijven, afspraken maken, contactinformatie van tutors,
begeleiders, lesgevers, medestudenten, juridische informatie, enz.), een studievaar-
digheidspakket, tools die men in brede zin bij de studie kan gebruiken (mindmap
tool, tekentool, schrijftool, enz.). Dit suggereert dat de meerwaarde van een ELO
dus niet enkel bekeken moet worden op het microniveau maar zeker ook op het
mesoniveau en dit voor zowel de cursist als de instelling.

De voordelen van een uitbreiding van de functionaliteiten van een ELO in de con-
text van het volwassenenonderwijs liggen niet alleen aan de kant van de lerende.
Ook de instelling kan hierdoor het leer- en onderwijsproces beter beheersen. Dit is
zeker het geval wanneer er in de context van een ELO sprake is van een IMS
(Instructional Management System) of LMS (Learning Management System) en
een LME (Learning Management Environment).

Deze eerste groep systemen (IMS en LMS) helpen leerinhouden gestandaardiseerd
te ontwikkelen en op te slaan. Daardoor zijn ze gemakkelijker herbruikbaar en kun-
nen ze beter beheerd worden. In deze context vallen een aantal initiatieven op uit
het Verenigd Koninkrijk waarbij heel wat e-content centraal beschikbaar gesteld
wordt en/of gedistribueerd wordt (zie bijv. Community Learning Resource website
supports Adult and Community Learning (ACL) http://www.aclearn.net/content/
en het National Learning Network http://www.nln.ac.uk/materials/).

De leermanagementomgevingen (LME) zijn computertoepassingen die een uitge-
breide studentenadministratie en een volgsysteem integreren in een ELO. Hoe
beter een LME geïntegreerd is in een ELO hoe gemakkelijker alle betrokkenen de
student kunnen volgen, de administratieve processen kunnen beheren (inschrijven,
groepen vormen, toetsen, gerichte mailing opsturen, enz.).

110 MARTIN VALCKE



3 De functie van een ELO bij de ondersteuning van
‘blended’ onderwijs

3.1 Blended learning als een verantwoorde keuze voor
volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs is gestoeld in een sterke traditie van contactonderwijs. Het
gebruik van ICT en ELO’s heeft dit duidelijk nog niet omgebogen. In de onderwijs-
praktijk zien we vooral een combinatie van contactonderwijs en ELO’s. De keuze
voor ‘blended learning’ strategieën in volwassenenonderwijs wordt bovendien
ondersteund door recent onderzoek in deze sector. In de context van volwassene-
nonderwijs en het leren van vreemde talen komen bijv. de BBC en het Nuffield
(2002) tot de conclusie dat een hybride aanpak waarin contactonderwijs gecombi-
neerd wordt met ICT/ELO de meest optimale oplossing is. Onderzoek opgezet in
het kader van het Europese Grundvig-programma over volwassenenonderwijs
(Alpine, 2005) verwijst expliciet naar het gebruik van ICT/ELO’s en benadrukt
daarbij “Instead of offering 100% web-based learning, blended learning, which offers the oppor-
tunity for face to face study and teaching sessions, is preferred by many adult learners who are pre-
pared to invest time in travelling to courses and linking up with their fellow students. Therefore
combining community outreach activities with ICT-based teaching seems to be a good option for
adult learners.” Mellar en haar collega’s (2004) stellen hetzelfde vast in een omvattende
studie naar het concrete gebruikt van ICT-toepassingen bij alfabetiseringscursussen
(taal en wiskunde) en volwassenen. Opvallend is dat het meeste ICT-gebruik ingebed
was in contactonderwijs en dat bovendien de aard en mate van gebruik afhankelijk was
van de vertrouwdheid van de lesgever met ICT. Er werd bovendien een relatie
vastgesteld tussen de instructiestijl van de lesgever en de leerstijl van de volwassene.

Een onderzoek van EUROPACE (2003), gebaseerd op tientallen diepte-interviews
met Vlaamse organisaties, bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij volwasse-
nenonderwijs, komt tot de conclusie dat de organisaties een model naar voren
schuiven van ‘blended learning’ in twee vormen:
• een combinatie van klassikaal leren en ‘afstandsleren’; dit houdt in dat het aan-

tal contacturen gereduceerd wordt en de student zelfstandig, al dan niet op
afstand (het kan ook in een open leercentrum zijn), een gedeelte van het leerma-
teriaal doorneemt;

• een combinatie van klassikaal, docentgecentreerd leren en technologieonder-
steund, studentgecentreerd onderwijs. In dit model wordt de technologie als een
ondersteunend werkinstrument ingebed in de klassikale opleiding.

En in een meer omvattend onderzoek naar ICT-toepassingen bij volwassenen komt
de Distributed and Electronic Learning group (DELG, 2002) van de Britse Lear-
ning and Skills Council tot de conclusie: “This report recommends further investigation
into the effectiveness of ICT in learning. It suggests that the most likely provision will be ‘blended’
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learning, building on other approaches, rather than ‘pure’ online learning. How best to fit the use
of e-learning to particular conditions is poorly understood, and needs to address issues such as lear-
ning style, support requirements and the impact of sensory or other impairment.” Het valt bij
deze conclusie op dat verder onderzoek nodig is. Het exemplarische onderzoek illus-
treert hoe voorzichtig we nog moeten zijn bij het invoeren van ELO’s in het volwasse-
nenonderwijs, gegeven de nog beperkte kennis die we hebben over randvoorwaarden
bij de lerenden, de leeromgeving an sich en de instructiecontext.

3.2 Blended learning in vele gedaanten

Een analyse van het concrete gebruik van ELO’s en de onderzoeksliteratuur beves-
tigen ons vermoeden dat het moeilijk is om het gebruik van ELO’s in de context van
blended learning en volwassenenonderwijs onder één noemer te vatten. In elke si-
tuatie blijkt de inzet van een ELO te verschillen, andere accenten te krijgen of wor-
den andere functionaliteiten beklemtoond. Dit maakt het moeilijk om globale uit-
spraken over de functionaliteiten van ELO’s in blended learning situaties te doen.
In een onderzoeksrapport, in opdracht van het Britse DELG (2002, p.6) komen de
onderzoekers tot de volgende ordening in de variatie aan ICT/ELO-toepassingen
(zie figuur 1).

Figuur 1: Variaties in het inzetten van een ELO in volwassenenonderwijs
(DELG, 2002).

112 MARTIN VALCKE

Real location

AT own pace Cohorted

Anywhere

Drop-in

learning

centre

provision

Just-in-time

‘pure’ e-learning

at home and in

the work place

Enhanced,

traditional

class-based

teaching

Enhanced,

traditional

class-bases

teaching



3.3 Motieven/gebruiksdoelen voor het invoeren van ELO’s

De motieven voor het gebruik van ELO’s in blended learning contexten kunnen
zeer gevarieerd zijn. Er zijn externe en interne motieven en zeker in de context van
volwassenenonderwijs is er al snel de vraag naar de dominantie van bepaalde motie-
ven en/of functionaliteiten.

3.3.1 Externe motieven

Bij de externe motieven voor het invoeren van ELO’s vallen uiteraard de maat-
schappelijke en economische invloeden op. Uit het recente Britse onderzoek van de
DELG group (2002) blijkt alvast dat de ‘business benefits’ van een keuze voor blen-
ded learning met een sterke nadruk op e-learning duidelijk aanwijsbaar zijn in de
onderzoeksgegevens.

Figuur 2: Voordelen van het gebruik van ELO’s in volwasseneneducatie van-
uit het perspectief van de bedrijfssector (Bron, DELG, 2002,
p.7).

Een aantal externe motieven hebben eerder betrekking op sociaal-maatschappe-
lijke variabelen. Zo is er in het Verenigd Koninkrijk een beleid dat zich uitdrukke-
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lijk richt op ICT, ELO’s en achtergestelde buurten en groeperingen (DES, 2001).
Dit brengt ons in de context van deze bijdrage op de vraag naar de visie of strategie
die men heeft bij het invoeren van ICT/ELO’s in het volwassenenonderwijs. Zeker
in de Vlaamse context is dit een cruciaal gegeven (zie verder).

3.3.2 Interne motieven

Bij de interne gebruiksdoelen schuiven we in de context van deze notitie vooral de
kenmerken van volwassen lerenden naar voren. Merriam (2001, p.5) somt de vol-
gende centrale kenmerken van volwassen lerenden op:
• Has an independent self-concept and can direct his or her own learning
• Has accumulated a reservoir of life experiences that is a rich resource for learning
• Has learning needs closely related to changing social roles
• Is problem-centered and interested in immediate application of knowledge
• Is motivated to learn by internal rather than external factors

Lezen we onderzoek na op de mate waarin de motieven afgeleid van de kenmerken
van volwassen lerenden gerealiseerd worden in de praktijk, dan krijgen we een
gemengd beeld (DELG, 2002, p.8). De onderzoeksresultaten wijzen vooral op
effecten ten aanzien van:
• Reach – where there is a good deal of evidence for the effectiveness of e-learning in extending

learning opportunities;
• Motivation – where the evidence suggests that there is increased engagement, particularly

among those groups that are otherwise hard to attract;
• Impact – where evidence of learner success exists for some sectors, but is generally not considered

to be robust as yet;
• Value for money – where evidence to date is thin, though the case is more substantial in the

business world than in education; and
• Inevitability – where there is a recognition that society’s demands for ICT and e-skills will

continue to grow for the foreseeable future.

Onderzoek van Fitzgerald et al. (2002) wijst ook uit dat 61% van de bevraagde vol-
wassenen ICT gebruiken bij zelfgestuurd leren. 71% van de bevraagden beschikten
overigens over een computer en internettoegang. Maar hetzelfde onderzoek wijst op
de zwakke beheersing van voorwaardelijke IT-vaardigheden. Onderzoek in Vlaande-
ren naar motieven om e-leren met contactonderwijs te combineren komt tot verge-
lijkbare resultaten. EUROPACE (2003) rapporteerde de volgende externe en interne
redenen om e-leren op te starten in de context van volwassenenonderwijs:
• Extern

– andere organisatie vragen om mee te werken aan een e-lerenproject;
– er is een incentive vanuit Europese projecten;
– men moet door druk van buitenaf.

• Intern
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– de cursisten vragen er zelf naar;
– men ziet de technologie als ondersteunend;
– het zorgt – als alternatief – voor variatie in de lesaanpak;
– het laat differentiatie toe;
– het is gemakkelijker toegankelijk, actueel en interessant;
– het speelt in op de tijdsgeest;
– het maakt toegang tot de opleidingen gemakkelijker voor wie veraf woont

en/of niet in staat is zich te verplaatsen;
– het verhoogt de keuzevrijheid voor de cursist.

Samuels (2002) stelt in een uitgebreid onderzoek naar het gebruik van ICT bij laag-
geschoolden vast dat er duidelijk een invloed is van dit ICT-gebruik op de algemene
geletterdheid (taal en wiskunde) van de deelnemers. Er werd ook een beperkte
impact vastgesteld op het verhogen van het zelfstandig leervermogen van de
deelnemers.

Nederlands onderzoek komt tot een zeer duidelijk beeld over de flexibiliseringsmo-
tieven bij het gebruik van ICT (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
2004):
• studenten kunnen op verschillende momenten starten met de opleiding. Er is

ook sprake van flexibiliteit naar inhoud en werkvormen, maar niet van flexibili-
teit in digitale communicatie;

• de flexibiliteit wordt derhalve vooral bereikt door de vormgeving van de oplei-
dingen en niet door de bijdrage van ICT.

Wat uit al deze onderzoeken duidelijk blijkt, is dat de gebruiksmotieven voor
ELO’s zeer divers zijn, een sterke relatie hebben met de kenmerken van de doel-
groep en bovendien direct gerelateerd moeten worden aan de visie op ELO’s in het
onderwijs.

3.4 Motieven om niet met een blended learning strategie te
starten in het volwassenenonderwijs

De bovenstaande onderzoeksresultaten geven een genuanceerd beeld van de moge-
lijkheden van ELO’s in het volwassenenonderwijs. Bovendien leert onderzoek ook
dat e-leren soms niet of nauwelijks te combineren valt met contactonderwijs. Het
eerder vermelde onderzoek van EUROPACE (2003) inventariseerde de volgende
bezwaren:
• voor bepaalde organisaties in de sector van de volwasseneneducatie ontbreekt

decretale regelgeving om voldoende ondersteuning te kunnen garanderen (bijv.
SoCiuS en VIZO);

• er kan een gebrek aan bereidheid zijn van cursisten om via e-leren te studeren;
• er zijn onvoldoende middelen om e-leren op te starten;
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• de technische competenties ontbreken bij het personeel;
• er zijn te weinig Nederlandstalige leerinhouden beschikbaar;
• anno 2003 bleek ook dat de meeste organisaties betrokken bij volwassenenon-

derwijs nog geen ELO hadden geïmplementeerd;
• er is een absoluut gebrek aan bewustzijn rond de noodzaak om standaarden te

hanteren bij het ontwikkelen van leermaterialen.

Deze onderzoeksbevindingen wijzen niet direct op de onmogelijkheid om ELO’s in
te voeren in het volwassenenonderwijs, maar verwijzen vooral naar een aantal cru-
ciale randvoorwaarden bij dit proces. Toch kan men ook fundamentele vragen stel-
len bij een invoering van ELO’s. Uit onderzoek van Selwyn en anderen (2005) in
het Verenigd Koninkrijk blijkt bijvoorbeeld dat men heel voorzichtig dient om te
gaan met het onbedacht invoeren van ICT en ELO’s in het volwassenenonderwijs.
In hun studie bij 1000 volwassenen (vragenlijsten en interview) komen ze tot de
volgende conclusies:
• de leermogelijkheden en het kunnen gebruiken van ICT zijn sterk gerelateerd

aan sociaal-economische achtergrondkenmerken van de lerende;
• ICT kan de bestaande gebrekkige participatie aan onderwijs door bepaalde doel-

groepen versterken;
• heel wat uitgebreide overheidscampagnes om op basis van ICT het leren bij vol-

wassenen te promoten/bevorderen, hebben de participatie niet of nauwelijks
doen toenemen;

• misschien is persoonlijk contact een zo belangrijke voorwaarde bij een bepaalde
subgroep van de doelpopulatie, dat ICT hier onvoldoende in kan voorzien.

Deze onderzoeksbevindingen geven op zijn minst aan dat het invoeren van ELO’s
en ICT in het volwassenenonderwijs op een zeer voorzichtige manier zal moeten
gebeuren. Zelfs het volgen van een voorzichtige ‘blended learning’ benadering kan
voor sommige deelgroepen een brug te ver te zijn.

3.5 Sterktes en zwaktes van ELO’s ten aanzien van
onderwijskundige ambities in het volwassenenonderwijs

ELO’s worden in de context van volwassenenonderwijs dikwijls naar voren gescho-
ven vanuit een aantal onderwijskundige principes die sterk afgeleid zijn van recente
theoretische visies op leren en instructie. Brummelhuis (2001) verwijst bijv. naar
actief en zelfstandig leren, een sterke koppeling aan de eigen beroeps- en levenscon-
text en leren door te doen. De ELO’s helpen bijv. de volgende principes te operatio-
naliseren en te implementeren:
• actief leren
• ervaringsgericht leren
• probleemgestuurd leren
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• zelfgestuurd leren

In een recent overzicht van ontwikkelingen in het volwassenenonderwijs in relatie
tot ICT, komen onderzoekers tot een aantal positieve, maar ook negatieve vaststel-
lingen wanneer het volwassenenonderwijs sterk op deze theoretische principes
gebaseerd wordt (Conlan, Grabowski & Smith (2003). Tabel 1 vat de onderzoeks-
bevindingen en reflecties samen:

Tabel 1: Sterkte-zwakte-analyse van de relatie ICT en recente didactische
werkvormen.

Sterktes/Voordelen Zwaktes/nadelen

Actief leren in groepen

• Groepswerk versterkt het leren en versterkt
het gemeenschapsgevoel.

• Men valt terug op de sterktes van
groepsdynamica.

• Er is een continue strijd tussen aandacht
voor actief werken aan de taken en erop
reflecteren om er uit te leren.

• Het is moeilijker om groepen op een gelijk
niveau te doen functioneren en over de tijd.

• Samenwerken moet geleerd worden en lukt
niet steeds.

Ervaringsgericht leren

• Men valt terug op eigen ervaringen van
volwassenen (d.i. een schat aan persoonlijk
doorleefde ervaringen).

• Het leren wordt holistisch benaderd (eigen
ervaringen, reflectie, abstractie en opbouw
nieuwe kennis).

• Men kan voortbouwen op de intrinsieke
motivatie van volwassen lerenden.

• Men houdt onvoldoende rekening met
culturele verschillen en omstandigheden.

• Niet alle leerdoelen zullen passen in de
persoonlijke inzichten, wensen, aanpakken
van volwassenen.

• Men kan soms te lang bij eigen ervaringen
blijven en te weinig nieuwe kennis en
nieuwe ervaringen nastreven.

Projectgebaseerd leren (PBL)

• PBL geeft lerenden de kans om op basis van
levensechte situaties te studeren.

•Het stimuleert samenwerkend leren wat
zeker relevant is voor volwasseneneducatie.

� PBL is minder geschikt wanneer de lerenden
zeer sterk verschillende achtergronden,
culturen hebben. Hun leeraanpak verschilt
dan te sterk.

Zelfgestuurd leren

• Sluit aan op de manier waarop men dagelijks
(bij)leert.

• De intrinsieke motivatie speelt een
belangrijke rol.

• Het is een inductieve vorm van leren.
• Het past bij samenwerkend leren.

• De mate van zelfsturing hangt sterk af van
de persoonlijke situaties.

• Niet alle volwassenen willen zelfgestuurd
leren; men verkiest soms leerkrachtge-
stuurde lesaanpakken.

• Door het gebrek aan structuur kunnen
lerenden doelen verwaarlozen of
voortbouwen op misconcepties.

• Niet alle volwassenen zijn voldoende
zelfstandig, hebben voldoende zelfvertrouwen
of beschikken over voldoende voorkennis om
het eigen leren te richten.
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De koppeling tussen ELO’s en vernieuwende visies op leren en instructie kan
gezien worden als een pluspunt bij de invoering van ELO’s in het volwassenenon-
derwijs. Maar de resultaten van het vorige onderzoek suggereren dat een explicite-
ring van de ambities bij het invoeren van ELO’s noodzakelijk is. Men moet zich
daarbij vooral de vraag stellen of de ambities wel aansluiten bij de kenmerken van
de volwassenen waarmee men wenst te werken.

4 ELO’s in relatie tot verschillen tussen studiegebieden
en cursisten

4.1 De invloed van individuele verschillen

Buitenlands onderzoek geeft aan dat het opnemen van een ELO als een verplichte
component in alle volwassenenonderwijs kan botsen met de randvoorwaarden bij
de betrokken volwassenen. Zo stelde Brits onderzoek uitdrukkelijk vast dat niet
alle lerenden met computer willen werken en/of via het internet wensen te leren
(Devins, Darlow, Burden, & Petrie, 2003): “It challenges the assumption that once people
have access to technologies they will use them wholeheartedly. The report found that the programme
had attracted some ‘non-active learners’ into training, but concludes that a substantial minority of
people are just not interested in using the internet.” Dit onderzoek impliceert dat de invoe-
ring van een ELO rekening moet houden met een aantal basisrandvoorwaarden. Daar-
bij valt in eerste instantie de attitudes ten opzichte van computers en het internet op.
Dezelfde auteurs wijzen ook op de impact van de digitale kloof bij het invoeren van
ELO’s waarmee ze niet alleen verwijzen naar het bezitten en/of toegang hebben tot
computers en het internet, maar ook naar de andere dimensies in het begrip digital
divide: relevantie van de leerinhouden die via de computer worden aangeboden, het
beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om met de technologie te werken
(zie ook EUROPACE, 2003).

Het onderzoek van Conlan et al. (2003) suggereert om ook aandacht te besteden
aan randvoorwaarden die betrekking hebben op de studiebenaderingen en opvat-
tingen over leren van de volwassenen. Actief leren, ervaringsgericht leren, pro-
bleemgestuurd leren en zelfgestuurd leren stellen namelijk concrete eisen aan de
lerende die niet steeds vervuld zijn.

De vorige paragrafen sluiten aan bij Brits onderzoek waarin vastgesteld wordt dat
duidelijk niet het gebrek aan toegang tot computers het grootste struikelblok vormt
(Gorard, Selwyn, Madden & Furlong, 2002). De auteurs stellen terecht dat: “It also
follows from our regression analysis of the participation data that access to ICT does not, in itself,
make people anymore likely to participate in education and (re)engage with learning. We have
shown how access to ICT continues to be largely patterned according to long-term pre-existing socia-
l, economic and educational factors. Thus, like educational qualifications, access to ICT is a proxy
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for the other, more complex, social and economic factors that pre-date it rather than as a direct con-
tributory factor in itself.”

In feite verwijst de discussie in de vorige paragrafen naar het respecteren van de
kenmerken van goed volwassenenonderwijs. Knowles, Holton en Swanson (1998,
p.61) benadrukken daarbij zes ‘learner-centered guidelines for the education of adults’:
1 Adults must recognize the necessity of learning something before undertaking

to learn it.
2 Adults want to take the responsibility for their own decisions – their own lives.
3 Adults enter an educational experience with more and different experience than

youths.
4 Adults are more eager to learn things they must know and apply in order to

cope effectively with their real-life situations.
5 Adults are life centered (or task centered or problem centered) in their orienta-

tion to learning.
6 While adults are responsive to some external motivators (i.e., better jobs, hig-

her salaries, promotions), the most potent motivators are internal pressures
(i.e., the desire for increased job satisfaction, self-esteem, quality of life).

Deze zes principes zijn te vertalen in een duidelijke visie op onderwijs. Een gericht
gebruik van ELO’s in het volwassenenonderwijs kan aan deze principes niet voorbij
gaan.

5 Het volwassenenonderwijs en andere
onderwijssectoren

In de context van deze bijdrage moeten we ons ook afvragen of de discussie wel zo
geïsoleerd moet gevoerd worden van een discussie over ELO’s in andere onderwijs-
en opleidingssectoren. Het is in dit verband zinnig om te verwijzen naar de nieuwe
strategienota van het British Educational Communications and Technology Agen-
cy (Becta, 2004b, p.5): “Partnerships are central to our role and we will work with national
strategies and agencies to provide support and choice for the locality, and with the locality to enable
its work to meet national frameworks and standards. We will develop key strategic relationships
with local and multi-national ICT business and industry to best meet the needs of education.”

Becta zoekt daarbij een samenwerking tussen:
• de onderwijssector: lager, secundair en buitengewoon onderwijs;
• de trainingssector: gespecialiseerde opleidingscentra binnen het onderwijs, het

volwassenenonderwijs en het leerlingwezen;
• industrie: de profit-sector die vooral betrekking heeft op het leveren van har-

dware, software en ICT-services;
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• overheidsinstanties: alle overheidsinstellingen waarin opleidingen ook een rol
spelen.

Figuur 3: Ontwikkeldoelen uit het strategisch plan van BECTA 2004-2007.

In deze samenwerking streeft BECTA naar het ontwikkelen van de elementen die
worden voorgesteld in figuur 3. Dit levert volgens BECTA een winst op omdat niet
voor elke verschillende sector ontwikkelactiviteiten moeten opgezet worden.

Ook andere initiatieven in het Verenigd Koninkrijk weerspiegelen een dergelijke
benadering. In het LearnDirect initiatief staat ICT-gebruik centraal en worden op-
leidingen voor volwassenen via één centrale portal toegankelijk gemaakt (http://
www.learndirect.co.uk/). Het initiatief weerspiegelt een zeer lage drempel en een
sterke regionale verankering zodat volwassenen geschikte cursussen voor hun doe-
len en in hun regio/stad/gemeente kunnen vinden. Voor de Vlaamse context bete-
kenen deze voorbeelden een uitdaging. De traditionele sterk opgesplitste benade-
ring van onderwijs naar niveaus, inrichtende machten en sectoren zou dan verlaten
moeten worden.
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6 Naar strategieontwikkeling en een planmatige aanpak

6.1 Visieontwikkeling

Een van de opvallende resultaten uit het Vlaamse onderzoek van EUROPACE
(2003) is dat er in Vlaanderen een duidelijk gebrek is aan een coherente visie en
daarop aansluitend een systematische strategie ten aanzien van de invoering van
ELO’s in het volwassenenonderwijs. Volgend citaat verwoordt dit in bijzonder
scherpe bewoordingen (ibid, p.7): “Bij de meeste organisaties ontbreekt een geëxpliciteerde,
duidelijke visie over e-leren. In een aantal gevallen is de visie en het daaraan gekoppelde beleid ad
hoc ontstaan, soms is het eerder gestoeld op de participatie aan Europese of andere externe projecten.
Bij andere organisaties lijkt het alsof de visievorming vooral een latent gegeven blijft.”

Door de groeiende autonomie van scholen en scholengemeenschappen in Vlaande-
ren, ligt de bal rond visie- en strategieontwikkeling al snel bij de instellingen, al dan
niet met ondersteuning van de koepelorganisaties. Richtinggevend zijn een aantal
stellingen vanuit het Vlaamse onderwijsbeleid (http://www.ond.vlaanderen.be/
schooldirect/BL0203/ICT-kort.htm) Het volwassenenonderwijs verschilt in deze
context niet van het onderwijs bij andere leeftijdsgroepen:
• Het ICT-beleid past in het ruimer kader van onderwijsvernieuwing

ICT wordt hierbij gezien als een katalysator voor een vernieuwde aanpak van het
onderwijs. Daarbij staan de volgende begrippen centraal: zorgverbreding, participa-
tie, internationalisering, levenslang leren en intercultureel onderwijs.

• ICT-geletterdheid is een basisvaardigheid
Iedereen – jongeren en volwassenen – moet ICT-vaardigheden kunnen verwerven.
Daarbij mag ICT-geletterdheid geen apart vak worden.

• ICT is een element van een krachtige leeromgeving
De vorige stelling keert duidelijk terug in deze derde invalshoek die stelt dat de edu-
catieve meerwaarde van ICT maar ten volle vruchten zal afwerpen als ze gecombi-
neerd wordt met andere leermiddelen. Bovendien ondersteunt het beleid de princi-
pes die onder de noemer van blended learning werden geplaatst: interpersoonlijke
communicatie en samenwerking in face to face relaties blijven essentieel in het
leerproces.

• Scholen en leraren zijn de spil van de integratie van ICT in het onderwijs
Vanuit deze visie schuift het beleid een evolutie naar voren waarbij leraren begelei-
ders worden en de scholen er organisatorisch en architecturaal anders uitzien.

• Het ICT-beleid steunt op partnerships van verschillende actoren
Dit laatste visie-aspect van het beleid verwijst naar een element dat nu onvoldoende
naar voren komt in de onderwijspraktijk: samenwerking met andere scholen, secto-
ren, partners, non-profit en profit organisaties, enz.

Elke instelling voor volwassenenonderwijs staat dus voor de vraag hoe zij deze cen-
trale visie verder invulling zal geven bij het gebruik van ELO’s in het onderwijs. Het
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expliciteren van deze visie is een essentieel uitgangspunt voor een strategisch beleid
rond ICT en volwassenenonderwijs.

6.2 Naar een strategie bij de invoering van ELO’s in het
volwassenenonderwijs

In de literatuur wordt zeer veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een
zorgvuldige strategie bij het invoeren van ELO’s in het onderwijs. Dit staat in
scherp contrast met de huidige stand van zaken waarbij de meeste instellingen nau-
welijks een consistent en/of omvattende strategie hebben ontwikkeld. Het beleids-
voerende vermogen van de instellingen wordt hierbij in vraag gesteld, maar ook de
mate waarin instellingen hierbij ondersteuning krijgen.

Recent onderzoek in Nederland wijst uit dat in een gericht ICT-beleid een vijftal
clusters met aandachtspunten naar voren komen. Dit wordt samengevat in figuur
3. In de clusters valt op dat alle actoren op het meso- en microniveau aan bod
komen (studenten/cursisten, lesgevers, beleidsverantwoordelijken, enz.).

Figuur 4: Elementen voor het ontwikkelen van een invoeringsstrategie voor
ELO’s in het volwassenenonderwijs (gebaseerd op Kools, Neut,
vander Smeets & Vermeulen, 2002).
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De clusters met aandachtspunten voor een expliciete beleidsstrategieontwikkeling
zijn reeds direct en/of indirect aangereikt in de tekst. Maar de clusters gaan ook veel
verder en leggen een duidelijke relatie met professionele ontwikkeling van alle acto-
ren, expertise bij de doelgroepen, infrastructuur, aanpassing van de primaire pro-
cessen en opvattingen over leren en instructie. Onderzoek van Brummelhuis
(2001) wijst uit dat een beleid zich niet spontaan ontwikkelt en dat daarom expli-
ciet ingrijpen nodig is. Vooral de aanwezigheid van een geëxpliciteerd ICT-beleid is
daarbij essentieel. Het volwassenenonderwijs verschilt hierin niet van de andere
onderwijsniveaus.

7 Conclusies

ELO’s stellen het volwassenenonderwijs voor een grote uitdaging. Praktijkvoor-
beelden in Vlaanderen en het buitenland tonen op een overtuigende manier aan
dat ELO’s een relevante bijdrage kunnen betekenen voor deze onderwijssector. De
praktijkvoorbeelden en het flankerend onderzoek tonen echter ook aan dat de
invoering van ELO’s rekening moet houden met een aantal randvoorwaarden.

De meest essentiële randvoorwaarde heeft betrekking op het ontwikkelen van een
duidelijke visie op de rol van ICT in het algemeen en ELO’s in het bijzonder voor
deze doelgroep. In deze visie zullen minstens de relatie tussen ICT en onderwijsver-
nieuwing en ook de specifieke kenmerken van het leren van volwassenen aan bod
moeten komen. Deze visie is slechts een eerste kernelement in een ruimere strategie
en beleidsoriëntatie op ICT en volwassenenonderwijs. Enkel door het ontwikkelen
van een voldoende geëxpliciteerd ICT-beleid zal vervolgens het potentieel van
ELO’s kunnen gegarandeerd worden.

8 Bibliografie

Alpine (2005), The Alpine manual of good practice. Socrates Grundtvig Project. Retrieved
from: http://www.qub.ac.uk/alpine/ALPINE/summary3.htm on February 5, 2005.

BBC & Nuffield Languages Programme (2002), E-language learning for adults: a hybrid
model. Retrieved from: http://languages.nuffieldfoundation.org/filelibrary/pdf/e-langua-
ges.pdf on February 5, 2005.

Becta (2004a), A review of the research literature on the use of managed learning environments
and virtual learning environments in education, and a consideration of the implications for schools
in the United Kingdom. Coventry: British Educational Communications and
Technology Agency (Becta).

(MOGELIJKE) MOTIEVEN EN STRATEGISCHE KEUZES BIJ IMPLEMENTATIE ELO 123



Becta (2004b), Corporate Plan 2004-2007. Coventry: British Educational Communications and
Technology Agency (Becta). Retrieved from: http://www.becta.org.uk/corporate/publicati-
ons/documents/Becta%20corp%20plan%2004.pdf

Brummelhuis, A. (2001), Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie – ICT Monitor 2000. Enschede:
Universiteit Twente, OCTO.

Conlan, J., S. Grabowski, K. Smith (2003), ‘Current trends in adult education.’ [electronic
version] in: Orey, M. (ed.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Retrieved
from: http://www.coe.uga.edu/epltt/AdultEducation.htm on December 15, 2004.

DES (2001), Education and skills: Delivering results. A strategy to 2006. London: Department for
Education and Skills. Retrieved from: www.dfes.gov.uk on December 15, 2004.

Devins, D., A. Darlow, T. Burden & A. Petrie (2003), Connecting communities to the internet: eva-
luation of the wired-up communities programme (2000-02). Leeds: Leeds metropolitan university,
Policy research institute. Retrieved from: www.intelligentcommunities.org.uk on December
15, 2004.

Distributed and Electronic Learning Group (DELG) (2002), Report of the learning and skills
council’s. London: LSC Publication. Retrieved from: www.lsc.gov.uk.

EUROPACE (2003), Het gebruik van e-leren in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Eindrapport
opdracht DIVA. Leuven: EUROPACE.

Fitzegerald, R., R. Taylor & I. LaValle (2002), National adult learning survey (NALS) 2002.
Research report RR415. London: Department for Education and Skills, Institute for
Employment Studies.

Frey, B. & S. Webreck Alman (2003), ‘Applying adult learning theory to the online
classroom’ New Horizons in Adult Education 17(1). Retrieved from:http://www.nova.edu/
~aed/horizons/volume17n1.pdf on February 5, 2005.

Gorard, S., N. Selwyn, L. Madden & J. Furlong (2002), Technology and lifelong learning: are we
cutting IT? Paper presented to the All-Wales Education Research Conference, University of
Wales Conference Centre, Gregynog, 3-5 July 2002.

Haugoy, G. (2005), Open leeromgevingen in het volwassenenonderwijs: een gids voor Europese modellen.
Retrieved from: www.statvoks.no/focal on February 5, 2005.

Knowles, M., F. Holton & R. Swanson (1998), The adult learner: The definitive classic in adult edu-
cation and human resource development. Houston, TX: Gulf Publishing Co.

Kools, Q.H., A.C. Neut, E.F.L. vander Smeets & M. Vermeulen (2002), Een model voor een
ICT-monitor in het hoger onderwijs. Tiburg/Nijmegen: IVA/ITS.

Mellar, H., M. Kambouri, M. Sanderson & V. Pavlou (2004), ICT and adult literacy, numeracy
and ESOL. London: NRDC.

Merriam, S. B. (2001), ‘Andragogy and self-directed learning: pillars of adult learning
theory’ New Directions for Adult & Continuing Education 89, 3-14.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2004), Voortgangsrapportage – ict in het on-
derwijs. Den Haag: Min. O, C & W.

124 MARTIN VALCKE



Samuels, J. (2002), Using ICT to develop literacy and numeracy. London: University of London,
London Institute of Education. Retrieved from: http://www.basic-skills-observa-
tory.co.uk/uploads/doc_uploads/284.pdf on December 15, 2004.

Selwyn, N., S. Gorard, J. Furlong & L. Madden (2005), Adults Learning@Home Research Project.
Summary of Survey Findings. Retrieved from: www.cardiff.ac.uk/socsi/ICT on February 5,
2005.

(MOGELIJKE) MOTIEVEN EN STRATEGISCHE KEUZES BIJ IMPLEMENTATIE ELO 125





Ivan D’haese (EdD), Hogeschool Gent

1 Inleiding

Onderwijsinstellingen vallen bij de onderwijsverstrekking steeds uitdrukkelijker te-
rug op het internet, zowel voor ‘on campus‘ als ‘off campus‘ leeractiviteiten (Ally, 2004).
Het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO) is, vooral in het hoger onderwijs,
ook in Vlaanderen, stilaan gemeengoed geworden. In het volwassenenonderwijs, zo
blijkt uit recent onderzoek, beschikt de meerderheid van de organisaties niet over een
elektronische leeromgeving. De bepalende factor lijkt te maken te hebben met de
grootte van de organisatie/instelling (EuroPACE, 2003).

Wat de hogescholen betreft is binnen VLHORA – de overkoepelende vereniging
van de Vlaamse hogescholen – reeds meerdere jaren een ‘werkgroep teleteaching‘ actief.
Naast samenwerking tussen de hogescholen op het terrein van digitaal leren, ambieert
deze werkgroep een disseminerende rol te vervullen, o.m. via het organiseren van stu-
diedagen. Binnen haar werkzaamheden, negotieerde deze werkgroep vijf jaar geleden
ook het raamcontract met Blackboard Inc. Voor veel hogescholen betekende dit met-
een ook de start van hun e-learning initiatieven, alhoewel in sommige hogescholen de
pioniers reeds ijverig bezig waren.

Zowel commerciële producten, voornamelijk Blackboard, als open source-produc-
ten, zoals Claroline en het daarvan afgesplitste Dokeos, kennen in Vlaanderen suc-
ces. Een beperkt aantal hogescholen gebruikt een in eigen huis ontwikkeld product,
bijv. INstudy. Het lijkt erop dat, onder druk van de associaties – de enkele jaren gele-
den geïnitieerde samenwerkingsentiteiten tussen universiteiten en hogescholen – de
partners steeds meer dezelfde ELO implementeren. Dit betekent dat sommige instel-
lingen migreren naar een andere ELO dan ze aanvankelijk hadden gekozen. Uiteraard
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kunnen ook andere argumenten meespelen bij de migratie naar een andere ELO, zoals
het kostenplaatje.

In deze bijdrage hebben we aandacht voor een aantal nieuwe pedagogisch-didacti-
sche mogelijkheden die de invoering van e-leren via een ELO kan bieden. We
bespreken ook kort het probleem van de beschikbaarheid van digitaal leermateri-
aal. Verder focussen we op de onontbeerlijke deskundigheidsbevordering van de
betrokken lesgevers in het volwassenenonderwijs. Vooraf schetsen wij kort de leer-
psychologische en pedagogisch-didactische beginselen waarop e-leren zich beroept.

1 Leerpsychologische en pedagogisch-didactische
beginselen

1.1 Begrippen en definities

Voor het begrip e-learning worden tal van alternatieven gehanteerd, zoals online lear-
ning, web-learning en tele-learning. Er werden ook tal van definities en omschrijvingen
geformuleerd. Zoals uit de onderstaande definities blijkt omvat e-leren veel meer dan
louter kennisoverdracht en kennisverwerving.

Alli (2004) omschrijft online learning als: “the use of the Internet to access learning mate-
rial; to interact with the content, instructor and other learners; and to obtain support during the
learning process, in order to acquire knowledge, to construct personal meaning, and to grow from the
learning experience.”

Veel eerder formuleerde Collis (1996) het ook als volgt: “Tele-learning is making con-
nections among persons and resources, using communication technologies for educational purposes.”

In beide definities komt interactie, zowel tussen personen als met de leerinhoud,
als belangrijke karakteristiek naar voren.

1.2 Leerpsychologische beginselen

Er zijn meerdere leertheoretische scholen, maar geen enkele wordt specifiek ge-
bruikt voor het ontwerpen van materiaal voor e-leren (Alli, 2004).

Zowel vanuit een behaviouristische, een cognitivistische of een constructivistische
leerpsychologische benadering kunnen basisregels voor het opzetten van teleleren
worden geïdentificeerd.

Algemeen gesproken kan, wat het toepassen van leertheoretische uitgangspunten
betreft, een verschuiving vastgesteld worden naar (sociaal) constructivisme. Leren-
den interpreteren informatie en de wereld op basis van een eigen realiteit. Leren
veronderstelt observatie, verwerking en interpretatie, vooraleer verinnerlijking
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gebeurt in de persoonlijke kennisstructuur. Contextualisering en persoonlijke
betekenisgeving zijn essentieel.

Een constructivistische benadering impliceert volgens Alli (2004) dat e-leren:
• een actief proces moet zijn: het gaat om betekenisvolle activiteiten, om actieve

toepassingen in praktische situaties;
• kennisopbouw mogelijk moet maken ondermeer doordat het een interactief

gebeuren is met mogelijkheden voor contextualisering;
• collaboratief en coöperatief leren moet aanmoedigen;
• zelfsturing van lerenden mogelijk moet maken;
• moet voorzien in mogelijkheden en tijd voor reflectie;
• betekenisvol leren moet waarborgen door het gebruik van voorbeelden;
• een hoge mate van interactiviteit moet voorzien, ondermeer met inhoud, peers,

instructor, expert en context.

1.3 Pedagogisch-didactische beginselen

Zoals we stelden in de omschrijving over e-leren (zie 2.1.), betekent het invoeren
van een ELO veel meer dan het aanbieden van leerinhouden via elektronische weg.
De vraag naar een specifieke digitale didactiek lijkt dan ook terecht.

Maar wordt een docent in een ELO-context dan eerder een ‘digitale docent’? Het is
ongetwijfeld zo dat het geïntegreerd gebruik van ICT en het implementeren van
ELO’s de docent zeer centraal stelt. Valcke e.a. (2005) stellen bovendien het vol-
gende vast: “Er blijken nieuwe accenten gelegd te worden op bestaande didactische rollen. Maar
voor heel wat docenten zullen deze rollen nieuw zijn. Deze rollen hebben evenwel minder te maken
met het digitale karakter van het medium, maar wel met een expliciete ontwikkeling van het onder-
wijs op het microniveau.”

Vaak hopen instellingen bij de implementatie van een ELO ook op een herontwerp
van hun onderwijs. In die digitale context komt didactiek dan wel extra in de aan-
dacht te staan.

Voor bepaalde nieuwe mogelijkheden, zoals elektronische discussiefora, is didac-
tisch georiënteerd onderzoek nodig om tot validering van ‘good practices’ te
komen.

2 Beschikbaarheid van leermateriaal

Een wezenlijk element in de uitbouw van afstandsonderwijs via ICT of e-leren in
het algemeen, is de beschikbaarheid van leermaterialen in digitale vorm, vaak e-con-
tent genoemd (CAWET, 2002). Belangrijk is ook dat de ontwikkeling van digitaal leer-
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materiaal zeer arbeidsintensief is en bijgevolg hoge kosten met zich brengt (UNIZO,
2001). Ofschoon in een ELO veel functionaliteiten zitten die ook op een relevante
manier, onafhankelijk van het eigenlijke leermateriaal kunnen gebruikt worden, kan
aan deze vaststellingen niet voorbij gegaan worden. Bovendien is het voor een opti-
maal kennisverwervingsproces wenselijk dat de ontwikkeling van digitaal materiaal
gebeurt volgens empirisch gevalideerde ontwerpprincipes (De Westelinck, e.a., 2005).
Het valt evenwel buiten de scope van deze bijdrage om dieper in te gaan op dit aspect
van ontwikkeling van digitaal leermateriaal.

Duidelijk is dat van de individuele leraar in het volwassenenonderwijs niet kan ver-
wacht worden dat hij/zij helemaal op eigen houtje digitaal leermateriaal ontwik-
kelt.

Vandaar het belang van samenwerking over de instellingsgrenzen heen bij de ont-
wikkeling van digitaal leermateriaal, zoals overigens goed wordt geïllustreerd in het
iDoceo-project van Agoria (Uyttendaele, e.a., 2002; zie kadertekst).

iDoceo: gemeenschappelijke kracht via e-learning

In het verleden werden in samenwerking met de Vlaamse universiteiten, IMEC

en de belangrijkste leden van Agoria ICT, twee cycli permanente vorming (via

video-conferencing) georganiseerd. Uit een eerste evaluatie bleek dat de oplei-

dingen niet voldoende tegemoetkomen aan het ‘modulariseringsprincipe’ en aan

de component ‘any place’ leren.

Deze ervaringen vormden het uitgangspunt voor een nieuw modulair afstands-

vormingsaanbod gemodereerd door de academische wereld: het pilootproject

iDoceo.

De leden van de werkgroep Permanente Vorming bepalen zelf welke onderwerpen

aan bod dienen te komen voor hun werknemers in e-learning modules van 6 à 8

uur. Een module bestaat uit materiaal ontwikkeld door de verantwoordelijke

docent, aangevuld met relevante, ‘vrij beschikbare bronnen’ (bijv. in de vorm van

webreferenties).

Opzet van het pilootproject

• Agoria vervult voor haar leden de rol van focal point, en fungeert dus als mode-

rator en als katalysator tussen de industriële partners en de academische

instanties;

• het studiemateriaal wordt aangeleverd door hogescholen en desgevallend uni-

versiteiten;

• docenten die hun interesse (en kennis) voor een bepaalde module betuigen,

worden verder begeleid door industriële experten;

• het authoring tool (Lectora) wordt door Agoria ter beschikking gesteld;

• het studiemateriaal wordt ontwikkeld voor een browser-onafhankelijk platform

(Learning Square van SIEMENS – voorkeur van alle ‘kern’leden van Agoria-ICT);

• alle ontwikkelde lesmateriaal staat vrij ter beschikking van de academische

deelnemers voor het ‘reguliere’ dagonderwijs.

130 IVAN D’HAESE



De ontwikkeling van digitaal leermateriaal gebeurt immers best in teamverband.
Leraren kunnen in dergelijke ontwikkelingsteams wel een zinvolle bijdrage leveren.
Ook uitgeverijen hebben zich inmiddels geprofileerd als aanbieders van digitaal
leermateriaal. Investeren in de ontwikkeling van digitaal leermateriaal is hoe dan
ook slechts zinvol als een ruim aantal cursisten er gebruik van maakt.

Een bekend probleem dat hierbij opduikt is het not invented here-syndroom (Riemer-
sma, e.a., 2002). Leerkrachten zijn niet zo gemakkelijk geneigd om door anderen
ontwikkeld leermateriaal te gebruiken. Essentieel is dan ook dat op dat vlak een men-
taliteitsverandering teweeg wordt gebracht. Ons inziens kan het geleidelijk meer be-
trekken van leraren in de ontwikkeling en/of evaluatie van digitaal leermateriaal
daartoe bijdragen.

Een interessante evolutie is het hergebruik van leermateriaal. Om dit mogelijk te
maken worden leerinhouden in kleinere ‘leerobjecten’ opgedeeld. Deze leerobjec-
ten worden dan in een goed gestructureerde databank opgeslagen en ter beschik-
king gesteld van lesgevers. Dit is niet enkel een meer economische manier van ont-
wikkelen, wellicht is ook de drempel voor het gebruik van andermans leerobjecten
minder hoog dan gewoon andermans cursussen over te nemen. Het concept van
hergebruik past bovendien uitstekend bij het modulariseren van het onderwijs of
van vormingsprogramma’s (CAWET, 2002).

3 Didactische mogelijkheden van ELO’s

Nieuwe werkvormen en methodes worden noch door studenten, noch door leraren
zomaar aanvaard. De verhouding leerrendement (tentamenresultaten) versus be-
nodigde studietijd, stuurt het studeergedrag in hoge mate (van Eijl, e.a., 2002). Wil
er sprake zijn van een meerwaarde, dan moeten nieuwe leermiddelen selectief en
gericht worden ingezet. Dat is met ELO’s niet anders. Overigens leert de ervaring
dat de implementatie van ICT in onderwijs vaak verloopt volgens een aantal vaste
fasen: de pioniersfase, de aanmoedigingsfase en de veralgemeningsfase. Eerst heeft
men vooral oog voor verrijking van de bestaande onderwijsleersituatie, nadien
meer voor transformatie.

3.1 Verrijking van de onderwijsleersituatie

Allerlei mogelijkheden tot verrijking van de leersituatie ontstaan, eens een ELO ter
beschikking is. We beperken ons hier tot een tweetal concrete voorbeelden.
1 Praktijksituaties kunnen voor de studenten de klok rond beschikbaar gesteld

worden onder de vorm van multimedia cases. Interactieve video laat toe om het leer-
materiaal actief te gebruiken zonder face-to-face contact. Studenten ervaren derge-
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lijke cases vaak als verhelderend omwille van de verhoogde interactie tussen theo-
rie en praktijk. Voorwaarde is wel dat deze multimedia cases goed verankerd
worden in het curriculum, bijv. via specifieke opdrachten.

2 Het digitaal portfolio maakt het mogelijk om de competentiegroei van studenten in
kaart te brengen. De digitale variant, vaak gekoppeld aan een ELO, maakt het
geheel vrij toegankelijk en biedt extra mogelijkheden voor feedback en studiebegel-
eiding.

3.2 Transformatie van de onderwijsleersituatie

Transformatie treedt in deze context op als de educatieve ICT-toepassingen het
centrale kanaal vormen voor de onderwijsverstrekking. Het onderwijsaanbod ver-
loopt dan in grote mate virtueel via het ELO, maar veelal wel in combinatie met
face-to-face momenten. In het geval van gecombineerd onderwijs (blended lear-
ning) lijkt de combinatie face-to-face met niet te lange tussenperiodes van afstands-
leren beter te werken dan wanneer de tussenperiodes langer worden, bij een gelijk
blijvend aantal face-to-face momenten.

3.3 Versterking van enkele didactische mogelijkheden

Hieronder volgen een vijftal voorbeelden van didactische mogelijkheden die via
een ELO kunnen worden versterkt.

1 Inspelen op individuele verschillen
Uit studietijdonderzoek blijkt dat er grote verschillen optreden tussen lerenden
inzake studietempo en benodigde tijd. Zeker in het volwassenenonderwijs geldt
bovendien dat er grote verschillen zijn in beschikbare tijd voor studieactivitei-
ten. Een ELO biedt goede mogelijkheden om beter tegemoet te komen aan deze
individuele verschillen. In een ELO kunnen immers doelen, inhouden en
opdrachten worden opgenomen en kan de communicatie tussen student en
leraar heel gestructureerd verlopen.

2 Verhogen van de interactie
De communicatiemogelijkheden ingebed in een ELO laten een gestructureerde
en intensieve interactie toe tussen lerenden onderling en tussen de lerenden en
leraren. Dat is voor veel studenten vaak een extra stimulans. Onderwijskundige
theorieën zoals het sociaal constructivisme (zie ook 3.2.) benadrukken het be-
lang van samenwerkend leren en het verwoorden van nieuwe kennis. Deze vir-
tuele interactie lijkt weliswaar vooral tot positieve effecten te leiden als aanvul-
ling op face-to-face interactie.
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3 Leren vanuit authentiek materiaal
Aanbieden van authentiek leermateriaal is een belangrijk leerpsychologisch
beginsel. Onder sub 4.1 beschreven we al de mogelijkheid om praktijkgerichte
cases aan te bieden ingebed in interactieve video. Gelet op de toenemende
informatisering van de beroepswereld, is veel authentiek materiaal thans elek-
tronisch beschikbaar en meestal ook relatief gemakkelijk inpasbaar in een ELO.

4 Studiebegeleiding
Het geven van aanwijzingen en feedback, technisch ook wel ‘scaffolding’
genoemd, is een belangrijk aspect in de begeleiding van leerprocessen. ELO’s
lenen zich zeer goed tot dat soort structurering en opvolging. Ook geflexibili-
seerd onderwijs heeft nood aan structuur, zowel inhoudelijk als inzake tijdslij-
nen. Leren zonder opvolging leidt vaak tot onnodige studietijdverlenging.
Naarmate de opleiding vordert, kan de voorstructurering via de ELO vermin-
derd worden en de zelfsturing van de student belangrijker worden.

5 Evaluatie
Er is een ruime variatie aan mogelijkheden om elektronisch te evalueren, met
voordelen zowel voor de leraar als voor de student. Alhoewel meerdere ELO’s
over een toetsmodule beschikken, zal digitaal evalueren toch vaak slechts kun-
nen via de inzet van specifieke software en het doorlopen van drie fasen: toets-
ontwikkeling, toetsafname én verwerking van de resultaten. De toetsmodules in
ELO’s zijn immers meestal nogal beperkt en hoofdzakelijk gericht op zelfevalu-
atie door de lerende. Op zich is dat evenwel ook al een meerwaarde.
Digitaal toetsen biedt tal van voordelen:
– snelle beschikbaarheid van toetsresultaten biedt de student en de lesgever

goed zicht op de studievoortgang;
– snelle (geautomatiseerde) feedback op maat is mogelijk;
– computers rekenen snel en maken in principe geen fouten;
– beschikbare software biedt heel wat mogelijkheden voor gevarieerde presenta-

tie.
De beperkingen die in de literatuur worden gesignaleerd, hebben vooral te
maken met de tijdsinvestering nodig voor toetsontwerp, de moeilijkheid om
complexe competenties te beoordelen en het gevaar voor eenzijdigheid in de stu-
dieactiviteiten bij veelvuldig gebruik.

4 Deskundigheidsbevordering bij de lesgevers

Veel instellingen grijpen de implementatie van digitale leeromgevingen in het on-
derwijs aan om tegelijkertijd ook aandacht te besteden aan de invoering van nieuwe
onderwijsconcepten en vormen, waarbij de student meer zelfverantwoordelijkheid
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krijgt voor het eigen leerproces. In deze nieuwe onderwijsconcepten ziet de invul-
ling van de rol van de docent er vaak anders uit. Het accent komt meer te liggen op
die van begeleider van de leerprocessen (Van der Klink, e.a., 2002).

Een kritische succesfactor voor het slagen van de implementatie van deze vernieu-
wingen is dan ook het investeren in deskundigheidsbevordering. Deze gedachte
formuleerden we elders zo: “Willen we evolueren naar een meer veralgemeende en doelmatige
implementatie van teleleren, dan zullen in de nabije toekomst ook nog veel extra opportuniteiten
inzake onderwijsprofessionalisering gecreëerd moeten worden” (D’haese, 2002, p.10).

Pedagogisch verantwoord herontwerp van opleidingen is bovendien geen eenvou-
dige zaak (Thornton, e.a., 2004). En vergeten we vooral het volgende niet: “When
educators use technology merely to do their same old job better, they fail” (Davis, e.a., 1995).

Geheel terecht wordt in een recent rapport over het gebruik van e-leren in het vol-
wassenenonderwijs in Vlaanderen (EuroPACE, 2003), voorzien in ‘voldoende aan-
bod aan informatie en opleiding’ vermeld als één van de basisvoorwaarden om met
e-leren te starten

4.1 Klassieke nascholingsmogelijkheden inzake ICT en teleleren

In de aanbevelingen van dit zelfde rapport wordt gewezen op de mogelijke rol die
de Dienst Informatie Vorming en Afstemming (DIVA) zou kunnen opnemen
inzake deskundigheidsbevordering. Een concreter nascholingsaanbod voor ICT in
onderwijs wordt opgezet in het kader van REN Vlaanderen (http://www.renvlaan-
deren.be), een initiatief van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming.
Zowel aanbodgestuurde als vraaggestuurde nascholing behoren tot het aanbod, dat
regionaal wordt georganiseerd. Verder zijn er, naast de onderwijskoepels, ook
bepaalde onderwijsinstellingen die desbetreffend relevante nascholing aanbieden.
Recent is er bijv. ook het initiatief van de Hogeschool Gent. In het kader van
externe dienstverlening biedt de hogeschool opleidingen en ondersteuning aan over
het gebruik van Dokeos, een open source elektronische leeromgeving. Daarnaast is
ook hosting van deze elektronische leeromgeving op een server van de hogeschool
mogelijk.

4.2 Deskundigheidsbevordering via het web

In de context van het volwassenenonderwijs wijzen we graag ook op de vele moge-
lijkheden voor deskundigheidsbevordering via het web. Zeer voor de hand liggende
bronnen zijn de online webpagina’s en databanken met good practices en de online
communities. Ook Schoonenboom, Roozen en Sligte (2004) breken een lans voor
extra aandacht aan de mogelijkheden die het internet kan bieden voor kennisdeling
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over het gebruik van ICT en onderwijsvernieuwing dankzij de integratie van ICT.
Natuurlijk gelden hier ook de bijkomende voordelen van het gebruik van het web:
docenten kunnen leren op hun eigen werkplek en kunnen leren op het tijdstip dat
het hen het beste uitkomt.

In wat volgt bespreken we enkele op het web terug te vinden verzamelpagina’s van
good practices. Deze webpagina’s zijn erop gericht kennis over vernieuwingen in
het onderwijs bijeen te brengen, op te bouwen, vast te leggen en beschikbaar te stel-
len aan anderen. We hebben het concreet over:
• Digit@le Did@ctiek (http://www.digitaledidactiek.nl);
• Good Practices (http://goodpractices.surf.nl);
• BV-databank (http://www.kuleuven.ac.be/icto/bv/bv.html);
• Merlot (http://www.merlot.org);
• Higher Education Academy (HEA http://www.heacademy.ac.uk);
• Klascement (http://www.klascement.net).

Op sommige van bovenvermelde sites is al veel meer te vinden dan enkel good prac-
tices. Ze zijn in wezen uitgegroeid tot portaalsites voor onderwijsvernieuwing. Zo is
KlasCement sinds kort ook echt de ‘portaalsite’ geworden voor het onderwijs in
Vlaanderen, dit mede dankzij de steun van de Vlaamse minister van Onderwijs.

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van voornoemde websites.

4.2.1 Digit@le Did@ctiek

Het project Digit@le Did@ctiek is in 2001 opgezet door het Onderwijskundig
Expertise Centrum Rotterdam (OECR) van de Erasmus Universiteit Rotterdam sa-
men met de Technische Universiteit Delft en de Rijksuniversiteit Groningen. Het
project wordt ondersteund door SURF (samenwerkingsorganisatie van het hoger
onderwijs en onderzoek op het gebied van netwerkdienstverlening en ICT). Thans
werd de projectgroep uitgebreid met de Hogeschool Gent, de Hogeschool Leiden
en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Eén van de centrale doelstellingen van het project Digit@le Did@ctiek is het bie-
den van op maat en just-in-time ondersteuning aan docenten in het hoger onder-
wijs bij het didactisch gebruik van e-learning-middelen in het onderwijs. Een
tweede doelstelling is het verzamelen van expertise op het gebied van e-learning en
het beschikbaar maken van deze expertise voor docenten in het hoger onderwijs.
Een derde doelstelling is het vormen en in stand houden van een levend netwerk
van professionals (docenten en onderwijsadviseurs) op het gebied van e-learning in
het hoger onderwijs.

Op de site zijn meer dan 100 praktische ideeën te vinden over het gebruik van e-
learning in het onderwijs. Voorbeelden van deze ideeën zijn:
• hoe organiseer je online-discussies met veel studenten?
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• hoe laat je studenten in multidisciplinaire projectgroepen werken aan authen-
tieke producten?

• hoe laat je studenten feedback aan elkaar geven via een discussieplatform?
• hoe begeleid je een student op afstand?

Elk idee op de site heeft een vaste structuur. Voorbeelden van vaste velden binnen
een idee zijn ‘voorbeeld uit de praktijk’, ‘hoe maak je dit als docent?’ en ‘het
gebruik in de praktijk’. De ideeën zijn geordend rondom verschillende onderwijsac-
tiviteiten en onderwijstaken (Boekaerts & Simons, 1995). Binnen de site worden
de volgende categorieën onderscheiden: presenteren, communiceren, individueel
werken, samenwerken, begeleiden en toetsen.

4.2.2 Good Practices (http://goodpractices.surf.nl)

Stichting SURF beheert een aantal thematische websites waaronder Good Practi-
ces. Op deze website zijn praktijkvoorbeelden te vinden van ICT-gebruik in het
hoger onderwijs. Deze praktijkvoorbeelden zijn beschreven volgens een vaste inde-
ling: een korte en een uitgebreide beschrijving, een demo of voorbeeld en een recen-
sie. Bij deze site hoort ook een maandelijkse nieuwsbrief.

4.2.3 Databank Bij Voorbeeld

Het initiële project Bij Voorbeeld werd uitgevoerd door de Katholieke Hogeschool
Zuid-West-Vlaanderen, Katholieke Universiteit Leuven, Artevelde Hogeschool,
DUO/ICTO (Katholieke Universiteit Leuven) en Universiteit Antwerpen. Inmiddels
werd de projectgroep uitgebreid (o.a. Lessius Hogeschool) en wordt aan deze good
practice-verzameling verder gebouwd.

Docenten kunnen in de databank (Vanthournout, Coelmont & Maerevoet, 2003)
voorbeelden vinden van de implementatie van studentgecentreerd en activerend
onderwijs. Deze voorbeelden zijn systematisch beschreven en zijn herkenbaar en
prototypisch van aard. Aan de voorbeelden zijn uitbreidingen, uitdiepingen en
onderwijskundige steekkaarten gekoppeld. Op de onderwijskundige steekkaarten
staan ook richtlijnen en adviezen over innovatieve onderwijsbenaderingen, werk-
vormen, media, evaluatiemethoden en specifieke instrumenten of hulpmiddelen.
Om de herkenbaarheid voor de gebruikers van de voorbeelden te vergroten is aan
elk voorbeeld een persoonlijke reflectie van de docent/coach en de studenten
toegevoegd.

4.2.4 Higher Education Academy (HEA http://www.heacademy.ac.uk)

De Higher Education Academy (HEA), opgericht in 2004 als opvolger van het
‘Learning and Teaching Support Network’, is in Groot-Brittannië een toonaange-
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vende informatiebron over leren en onderwijzen in het hoger onderwijs. In het
kader van haar professionaliseringsopdracht, ontwikkelt en verspreidt HEA goede
praktijkvoorbeelden in diverse disciplines, en is het tevens een trefpunt waar hulp-
middelen en informatie beschikbaar is over innovatie van hoger onderwijs. HEA
biedt ook institutionele ondersteuning en wil daarnaast als onafhankelijke autori-
teit haar stem laten horen inzake hoger onderwijsmateries.

HEA is ook een netwerk van 24 subjectspecifieke centra (taal, rechten, opvoed-
kunde, economie, fysica, etc.) in instellingen voor hoger onderwijs verspreid over
het Britse grondgebied met elk een eigen website die vanaf de gemeenschappelijke
HEA-site toegankelijk is. Op die sites vindt men naast good practices onder meer
ook leermaterialen en aankondigingen van evenementen. Naast de subjectspeci-
fieke centra is er ook een algemeen centrum, dat disciplineoverschrijdende exper-
tise en informatie aanbiedt. HEA blijft niet beperkt tot ICT-toepassingen: ook
andere aspecten van onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs komen aan bod.

Maar het netwerk doet meer dan enkel informatie beschikbaar stellen. Geïnte-
resseerden kunnen, na registratie en erkenning, ook zelf bijdragen leveren en er zijn
ook de online communities, hier ‘communities of practice’ genoemd. Verder wor-
den binnen het netwerk ook een aantal onderwijsvernieuwingsprojecten uitgevoerd
en worden er bijeenkomsten opgezet in het kader van diverse lopende projecten.

4.2.5 Klascement

Dit is een in Vlaanderen opgestart initiatief dat een onafhankelijk, niet-commer-
cieel, gratis, netoverschrijdend en vakoverschrijdend uitwisselingsplatform en -
forum wil zijn dat bovendien door leerkrachten en studenten wordt onderhouden.

Het doel is lesmateriaal inventariseren en ter beschikking stellen en ervaringen uit-
wisselen, alsook de samenwerking tussen de diverse actoren in het onderwijsveld
(instellingen, scholen, leerkrachten, docenten, ouders, leerlingen, studenten, ...)
bevorderen. Tevens wil men via deze site het pedagogisch gebruik van ICT stimule-
ren. Er zijn diverse communities (forums), bijv. voor de verschillende onderwijsni-
veaus, voor de diverse vakgebieden, enz.

4.2.6 Merlot

In het Merlot-project dat al een paar jaar in Noord-Amerika draait, kunnen docen-
ten en studenten allerlei online leermateriaal, materiaal met animaties, interactieve
testjes, simulaties, multimediale websites, checklistssoftwareprogramma’s, enz.
vinden. Op deze site zijn verwijzingen naar materiaal te vinden dat docenten heb-
ben ontwikkeld om hun studenten lastige concepten te helpen begrijpen of vaardig-
heden te laten oefenen. Het materiaal zelf staat niet op de Merlot-site, maar bij de
onderwijsinstelling zelf die ook verantwoordelijk blijft voor het onderhoud van het
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materiaal. Het materiaal in Merlot wordt door docenten over de hele wereld inge-
voerd en gebruikt. Nuttig is ook dat op de site commentaren van gebruikers worden
bijgehouden.

Zoals uit deze enkele voorbeelden blijkt, biedt het web heel wat mogelijkheden
voor deskundigheidsbevordering. Naast het vinden van good practice voorbeelden,
modellen en (digitaal) leermateriaal, kan een docent via online communities ook
deelnemen in (virtuele) leergemeenschappen en zo volgens hedendaagse leer-
psychologische inzichten zijn deskundigheid verder uitbouwen.

5 Samenvatting

In deze bijdrage hebben we erop gewezen dat e-leren onderbouwd kan worden met
meer algemene leerpsychologische beginselen en pedagogisch-didactische inzich-
ten. Het invoeren van een ELO heeft heel wat implicaties voor de onderwijsprak-
tijk, maar schept ook bijkomende didactische mogelijkheden. Een belangrijk aan-
dachtspunt is de beschikbaarheid van digitaal leermateriaal. Daarnaast moeten
leraren ook de kans krijgen zich nieuwe rollen eigen te maken. Veel aandacht is hier
dan ook gegeven aan en de nood aan deskundigheidsbevordering en de mogelijkhe-
den desbetreffend. Via voorbeelden is aangegeven hoe ook via het web deskundig-
heidsbevordering mogelijk is.
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Rony Jacobs

ICT-coördinator Scholengroep 27 Oostende en KTA Koekelare

1 Inleiding

De mogelijkheden van ICT worden ook in het onderwijs alsmaar vaker aangewend,
vooral door middel van e-learning. Hoewel men daarvoor allerlei bestaande midde-
len kan gebruiken (e-mail, cd-rom, enz.), is het beter een elektronische leeromge-
ving (ELO) in te schakelen. Zo’n ELO is speciaal ontworpen voor het onderwijs en
biedt leraren de mogelijkheid informatie en onderwijsmateriaal aan te bieden via
het internet.

Meer en meer universiteiten, hogescholen en secundaire scholen implementeren
een ELO, vooral ter aanvulling van de bestaande cursussen. ICT biedt het onder-
wijs ongetwijfeld een aantal voordelen:
• zowel leraar/docent als leerling/student kunnen de ELO altijd gebruiken, onge-

acht de plaats of tijd;
• daardoor is er een betere communicatie mogelijk:

– tussen de lesgever en de cursist;
– tussen de lesgevers onderling;
– tussen de cursisten onderling;

• de cursisten kunnen toetsen/testen maken met automatische feedback;
• alle bestaande multimediatechnieken kunnen worden ingezet (audio-video,

simulatie);
• informatie kan in allerlei formaten aangeboden worden (o.a. html, doc, xls, pdf,

jpg, mpg, mp3, enz.).

Deze voordelen kunnen eveneens in het volwassenenonderwijs aangewend wor-
den, zeker als we rekening houden met het volgende:
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• volwassenen nemen vrijwillig deel aan een cursus, dus is hun bereidheid om iets
nieuws bij te leren meestal groot;

• volwassenen die onderwijs volgen zijn meestal gemotiveerder (permanente alert-
heid op het werk, levenslang leren);

• doordat de programmatuur steeds toegankelijker wordt, neemt de vrees voor de
computer steeds verder af bij volwassenen;

• de computer wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven:
– digitale fotografie en videobewerking;
– elektronische administratie (o.a. pc-banking, elektronische formulieren aan-

vragen en invullen bij de overheid, ...);
– opzoeken van reisinformatie, menu’s, enz.

In een wereld waar de technologie met reuzensprongen vooruit gaat, hebben volwas-
senen er baat bij zichzelf voortdurend bij te scholen. Volwassenenonderwijs is daar-
voor een uitstekend middel. Meestal gebeurt dat ‘s avonds of in het weekend in groe-
pen van mensen met dezelfde interesse. Toch heeft niet iedereen daartoe de kans:
• doordat men niet altijd op de vastgestelde periodes aanwezig kan zijn;
• door allerlei verantwoordelijkheden op het werk of in het gezin;
• doordat de transportmogelijkheden ontoereikend zijn.

Een ELO kan een groot deel van bovenstaande problemen opvangen, mits de cur-
sisten kunnen beschikken over een computer met een (snelle) internetverbinding.

2 Welke ELO is het meest geschikt?

Er zijn heel wat ELO’s op de markt en ze zijn allemaal nog volop in ontwikkeling.
De meeste ELO’s kennen een aantal verschillende functies:
• op didactisch vlak;
• op communicatief vlak;
• op administratief vlak.

Men moet een onderscheid maken tussen commerciële en niet-commerciële ELO’s.
Beiden hebben hun voor- en nadelen. Waar oorspronkelijk vooral gewerkt werd
met commerciële toepassingen, zien we nu meer een tendens naar niet-commer-
ciële (open source) toepassingen.

Bij de keuze van een ELO moet men verder aandacht besteden aan de volgende
punten:
• zal men werken met een groot aantal cursisten of niet?
• mogen de cursisten zichzelf aanmelden of moet dit gebeuren door een beheer-

der?
• biedt men enkel bestaande leerstof aan of moet er ruimte zijn voor een andere

aanpak (eigen leerontwikkeling)?
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• zal de rapportering gebeuren via de leeromgeving?
• is samenwerking een noodzaak?
• ligt de nadruk op het samenstellen van een elektronisch portfolio of is er nog een

papieren neerslag vereist?
• zal de ELO gebruikt worden als aanvulling op de cursussen of streeft men naar

een vorm van afstandsleren?
• is er een support service en wat is de kwaliteit ervan?
• is er een koppeling mogelijk tussen de ELO en een bestaande administratiedata-

bank, zodat het wachtwoordensysteem gemakkelijk overgenomen kan worden?

Commerciële ELO’s Niet-commerciële ELO’s

• Voorbeelden: Blackboard, Lotus Learning
Space, Smartschool, Studyplanet,
ClassServer.

• Er is geen eigen webserver en
systeembeheerder nodig.

• Op het vlak van functionaliteit is men
afhankelijk van de aanbieder.

• Er moet een jaarlijkse huurprijs betaald
worden.

• Voorbeelden: Claroline (Dokeos), Moodle.
• Er is een eigen webserver nodig met

bijhorende systeembeheerder.
• Er is een eigen softwareontwikkelaar nodig

die het product volledig kan aanpassen aan
de noden van de instelling.

• De software is gratis.

3 Welke didactische functionaliteiten hebben de
bestaande ELO’s?

Het is quasi onbegonnen werk een vergelijking te proberen te maken van alle
bestaande ELO’s. In onze scholengroep hebben we een paar jaar geleden gekozen
voor een commercieel product, omdat:
• de toenmalige niet-commerciële leerplatforms ontoereikend waren (te weinig

mogelijkheden) of een te gebrekkige vertaling aanboden;
• wij niet kunnen beschikken over een softwareontwikkelaar om de niet-commer-

ciële pakketten steeds verder aan te passen;
• deze leeromgeving zeer gebruiksvriendelijk is en een overzichtelijke interface

heeft;
• we in direct contact staan met de ontwikkelaar wat de support ten goede komt

en men meestal snel reageert op onze vragen;
• de leeromgeving een aantal extra faciliteiten aanbiedt (o.a. het opslaan van

documenten, reserveringen, helpdesk, enz.);
• het pakket aangepast is voor gebruik in het secundair onderwijs.

De meeste ELO’s bieden min of meer dezelfde rubrieken aan, soms onder een
andere benaming: vaknieuws, een agenda, documenten, e-mail, weblinks, taken,
toetsen en oefeningen, een uploadzone en een forum.
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Via ‘documenten’ kunnen de cursussen digitaal aangeboden worden. Via ‘taken en
toetsen’ kunnen extra oefeningen aangeboden worden en is er ruimte voor zelfeva-
luatie. Via de uploadzone kunnen opdrachten elektronisch doorgestuurd worden
naar de lesgever. Het discussieforum laat een zekere vorm van samenwerking toe,
waarbij de cursisten elkaar ondersteunen, onder begeleiding van de lesgever.

4 De invoering van een ELO gebeurt best in stappen

Het is wellicht wenselijk een ELO in te voeren in verschillende fasen.
1 vooral communicatie vanuit het CVO en het aanbieden van de cursussen;
2 achtergrondinformatie en extra oefenmateriaal aanbieden;
3 communicatie tussen de cursisten zelf en aanbieden van simulaties en expert-

systemen;
4 het aanbieden van (zelf)evaluatiematerialen
5 gebruik van het digitaal portfolio, samenwerking aan een project, e.d.

De lesgevers moeten zelf eerst voldoende vertrouwd geraken met het elektronisch
leerplatform. De eerste drie punten worden meestal snel geïmplementeerd (aanbie-
den van cursusmateriaal en weblinks). Voor (zelf)evaluatie en groepswerk grijpen
de meeste collega’s nog naar een neerslag op papier. Het gebruik van een innove-
rend leermiddel moet een mentaliteitsverandering met zich meebrengen. De erva-
ring heeft ons geleerd dat zoiets tijd vergt. De lerarenopleidingen kunnen hierin een
grote rol spelen.

Niet iedereen heeft de behoefte zich bij te scholen via ICT. In het dagonderwijs
worden steeds meer open leercentra ingericht, om iedereen de kans te geven
gebruik te maken van de infrastructuur die nodig is bij het gebruik van een ELO
(tijdens studie-uren of na de lessen). Daardoor is een ELO in het secundair onder-
wijs (ook in het hoger en universitair onderwijs) gemakkelijk afdwingbaar. In een
CVO ligt dat moeilijker. Ofwel moet iedere cursist beschikken over een pc met
internetverbinding, ofwel moeten er voldoende computerklassen beschikbaar zijn
voor de cursisten. Misschien is een ELO in het CVO momenteel enkel afdwingbaar
bij cursisten die intekenen op informatica-opleidingen of een GPB-opleiding vol-
gen en dus als leraar ook zullen werken met computers in de klas of op school.

Aanvullend is het ook de vraag of de aanwezigheid van de cursist op een ELO kan of
moet gemeten worden? Aangezien een ELO aanvankelijk vooral moet dienen ter
aanvulling van het contactonderwijs kan de aanwezigheid in de ELO niet echt in re-
kening worden gebracht. Bepaalde cursisten zullen baat hebben bij een veelvuldig
bezoek aan de ELO, terwijl anderen hetzelfde resultaat zullen bereiken met veel
minder sessies. Bij digitaal aangestuurde groepsopdrachten speelt de kwantiteit wel
een grote rol, omdat in dat geval de cursisten gestimuleerd en ondersteund worden
door medecursisten. De uitwisseling over de ELO is in dit geval van vitaal belang.
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De meeste ELO’s registreren de tijd dat men online is (in sommige gevallen wordt
enkel het aantal geopende pagina’s geregistreerd). Als men een cursus volgt via een
ELO, betekent dit niet dat men constant online is. Meestal wordt een lesonderdeel
(taak) gedownloaded om offline verwerkt te worden. Nadien wordt enkel opnieuw
ingelogd om de taak te uploaden. Eventueel kan een minimumtijd per taak toege-
kend worden. De som van deze tijden zou de participatie moeten dekken.

5 De vertaling in een implementatieplan

Het gebruik van een ELO is redelijk gemakkelijk aan te leren. Via een eenvoudige
handleiding kunnen de eerste stappen aangeleerd worden: bijv. de agenda optimaal
opstellen, berichten versturen, documenten uploaden, weblinks aanbieden en het
forum beheren, ... De meest courante ELO’s bevatten deze modules. Via deze
modules kunnen ook de volgende stappen aangeleerd worden: bijv. oefeningen
aanbieden, toetsen/tests opstellen, groepswerk organiseren, portfolio beheren, ...

Toch is het beter, om in de mate van het mogelijke, het programma aan te leren via
een eerste begeleidende les. Het is tevens van groot belang dat de lesgevers steeds
kunnen terugvallen op een helpdesk. Komen bepaalde vragen te vaak terug, dan
kan daar dieper op worden ingegaan, eventueel opnieuw tijdens een contactmo-
ment. De ervaring heeft ons in elk geval geleerd dat de invoering van een ELO gelei-
delijk moet worden aangepakt, zowel bij de lesgevers als bij de cursisten.

De lesgevers moeten voldoende op de hoogte worden gebracht van de vele voorde-
len van een ELO:
• de individuele opvolging van de resultaten van elke cursist;
• de mogelijkheid alle bestaande multimediatechnieken aan te wenden;
• de gemakkelijke uitwisseling van materiaal met collega’s;
• de tijdwinst bij groepsopdrachten.

Ook de cursist zal op de hoogte moeten worden gebracht van de voordelen van een
ELO, in vergelijking met het traditionele systeem:
• de snelle communicatie tussen de instelling en de cursist;
• de (verrijkende) communicatie tussen de lesgever en de cursist;
• de communicatie tussen de cursisten onderling;
• de zelfevaluatie met feedback;

Via een ELO kan heel wat meer materiaal aangeboden worden dan via een cursus
op papier. De informatie kan in allerlei formaten worden aangeboden (o.a. inter-
netpagina’s, tekstdocumenten, werkbladen, presentaties, audio- en videofragmen-
ten, java-applets, enz.). Indien ze juist gebruikt worden, bieden ze zeker een
meerwaarde.
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De implementatie van een ELO brengt extra kosten met zich mee. Deze zijn sterk
afhankelijk van de keuze van het platform zelf. Een voorbeeld van een commercieel
product:

directe kosten

jaarlijkse huur leeromgeving, webspace, subdomeinnaam 3000 tot 4000 euro

beheerder (accounts, administratie) 1/4 FTE

indirecte kosten

helpdesk, opleiding, ondersteuning 1/2 FTE

De voordelen van deze keuze zijn:
• geen aankoop van een dure server;
• geen onderhoud;
• geen extra software;
• goede support (directe communicatie met de ontwerpers).

Om de kosten te drukken kan het CVO samenwerken met een universiteit of een
hogeschool, maar ook met scholen secundair onderwijs in de eigen scholengroep.
Ook hier zijn enkele voordelen aan verbonden:
• sommige lesgevers werken voor beide onderwijstypes;
• het beheer kan door dezelfde persoon worden waargenomen;
• de opleiding en ondersteuning kan samen met de leraars van het secundair on-

derwijs gebeuren (door dezelfde persoon).

Een belangrijke vraag hier is nog of een ELO geïntegreerd kan worden in de admini-
stratieve omgeving van de onderwijsinstelling? Verschillende CVO’s gebruiken
waarschijnlijk verschillende administratiepakketten. De ontwerpers van de ELO’s
zouden dus hun software zo moeten aanpassen dat de integratie met alle admini-
stratiedatabases vlot verloopt. Een moeilijke opgave. Het is momenteel handiger
gegevens van de ene database naar de andere te transporteren via een extern
bestand (dbf, csv). Deze handeling hoeft niet tijdrovend te zijn, maar er moet vol-
doende rekening mee gehouden worden bij de voorbereiding (inschrijving).

6 Omgaan met digitale didactiek

Vanuit de praktijk in het secundair onderwijs merken we dat lesgevers nog moeilijk
het traditionele leren kunnen verlaten. Er wordt nog vooral geleerd met behulp van
ICT (o.a. tekstverwerking, rekenblad, presentatie, ...), waarbij de lesgever nog gro-
tendeels doceert. Dit is een relatief ‘veilige’ methode om kennis over te brengen,
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maar meer en meer groeit het besef dat leerlingen betere resultaten behalen dankzij
een competentiegerichte onderwijsbenadering, zelfs al gaat dit gepaard met het
reduceren van vakinhouden.

In de zogenaamde ‘digitale didactiek’ is er sprake van een rolverschuiving, zowel bij
de lesgever als bij de cursist. Binnen een ELO zijn de cursisten niet meer volledig af-
hankelijk van de lesgever; ze kunnen steeds in contact treden met de groep mede-
cursisten en ze kunnen beschikken over een enorme hoeveelheid (niet altijd rele-
vante) informatie. Ze moeten de juiste informatie leren zoeken, beoordelen en
omzetten tot kennis door communicatie met anderen uit de cursistengroep, bijv.
door middel van het forum. Ze moeten dus beschikken over een aantal vaardighe-
den die niet meteen van toepassing zijn in het traditionele onderwijs.

Daarbij wordt verwacht dat de lesgever de rol van coach op zich neemt. Ook dat
brengt een aantal nieuwe vaardigheden met zich mee. Doordat de meeste lesgevers
opgeleid zijn in het traditionele onderwijs, zal het nodig zijn nascholing en onder-
steuning te organiseren.

Bij dit competentiegerichte onderwijs is een elektronisch portfolio een aangewezen
evaluatievorm. Een portfolio is een map, waarin de cursisten allerlei materialen
kunnen bundelen die verband houden met de realisatie van de competenties. In
een portfolio krijgt de lesgever meteen de rol van begeleider toebedeeld. Het is
zijn/haar taak toezicht te houden over de kwaliteit van de realisaties om deze
vervolgens individueel te evalueren.

Volgens veel lesgevers is e-learning tijdrovend, zeker bij de aanvang. De cursussen
moeten zeer gedetailleerd uitgewerkt worden. Er moet bij elk item voldoende reke-
ning gehouden worden met alle competenties die nodig zijn om probleemoplos-
send te werken. Daarom is het aangewezen meer gezamenlijk ontwikkeld leermate-
riaal te gebruiken.

Extern materiaal is (meestal) duur en niet altijd aangepast aan de noden van de
instelling. Het gezamenlijk ontwikkelen van les- en evaluatiemateriaal met een
kwaliteitscontrole is de beste oplossing om kwalitatief hoogstaande cursussen te
ontwikkelen. Als dit gebeurt via elektronische weg kan het materiaal gemakkelijk
aangevuld of vernieuwd worden (bijv. een vragenpool). Het eventuele probleem
inzake eigendomsrecht kan men oplossen door de ontwikkelaars te betalen of op
een andere manier te belonen voor de geleverde inspanningen (bijv. vrijstelling van
contacturen). Dat zou de lesgevers ook stimuleren om mee te werken aan die
ontwikkeling.

Veel cursisten verwachten een basiscursus op papier. Ook hier moet aan een men-
taliteitsverandering gewerkt worden. Het centrum kan alternatieven aanbieden bij
de inschrijving. De cursist kan bijv.:
• ofwel een papieren cursus kiezen;
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• ofwel de cursus op cd-rom kiezen;
• ofwel de cursus downloaden via een ELO.

De laatste optie biedt het voordeel dat de cursus gemakkelijk aangevuld of aange-
past kan worden. Geleidelijk zullen de cursisten deze voordelen leren appreciëren.

Cursisten hebben het gevoel dat lesgevers via het elektronisch leerplatform perma-
nent beschikbaar moeten zijn. Dit is onmogelijk. Er moeten duidelijke afspraken
gemaakt worden (het liefst op regelmatige basis). In het gecombineerd onderwijs
moeten de lesgevers voldoende ruimte krijgen om de cursisten te kunnen onder-
steunen.

7 Is een ELO in het volwassenenonderwijs zinvol?

Er zijn verschillende methodes waarmee ELO’s op een pedagogisch-didactische
manier aangewend kunnen worden. Twee ervan zijn:
• individueel in de vorm van teleleren (afstandsleren), waar het contact met de les-

gever vooral gelegd wordt via ICT-communicatiekanalen;
• in een lokaal waar een groep cursisten de nodige infrastructuur kunnen gebrui-

ken en waar de lesgever aanwezig is.

De eerste vorm is waarschijnlijk niet haalbaar voor de meeste cursisten:
• men moet immers beschikken over de nodige apparatuur en programmatuur.

Mensen die een informaticacursus of GPB-opleiding volgen, zullen misschien in
aanmerking komen, maar wat met cursisten die een taalcursus of een praktijk-
opleiding volgen?

• indien de cursist wel over apparatuur beschikt, voldoet die dan altijd aan de
eisen (o.a. audio, video)?

• er is geen direct sociaal contact, geen groepsgevoel, waardoor verwarring en frus-
tratie kan ontstaan bij sommige cursisten;

• er is geen controle over de manier waarop de vaardigheden en kennis verkregen
worden.

De tweede vorm is beter haalbaar, omdat:
• de infrastructuur door het instituut aangeboden wordt en dus steeds aangepast

kan worden, naargelang de eisen die men stelt aan bepaalde cursussen;
• er een beter contact is tussen de cursist en de lesgever en de cursisten onderling

(er is een betere interactie mogelijk, niet alleen online);
• het in dat geval mogelijk is een goede mix aan te wenden van face-to-face leren en

online leren (met een online aanvulling thuis);
• de groepen niet te groot kunnen worden (lokaalcapaciteit);
• online cursussen kunnen voorafgegaan worden door een begeleidende les (de

leeromgeving moet immers ook aangeleerd worden).
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8 Enkele bedenkingen die gegroeid zijn uit de praktijk

Web-based cursussen zijn een goede extra aanvulling op de traditionele cursussen.

Cursisten van online cursussen behalen dikwijls goede resultaten, omdat ze hun
problemen meer individueel oplossen en wellicht ook omdat ze gemotiveerder zijn.
De volgende punten kunnen de motivatie bevorderen:
• er moet een duidelijke startsituatie gecreëerd worden (positieve toonzetting);
• er moet een frequente en kwalitatief hoogstaande feedback aangeboden worden;
• zelftoetsing kan de cursist gemakkelijker op weg helpen naar goede resultaten;
• samenwerking is zeer belangrijk, daarbij worden dan liefst gestructureerde com-

municatiemiddelen gebruikt (een forum is te verkiezen boven een berichtensys-
teem);

• een beoordeling toekennen aan de mate waarin de cursist participeert, kan sti-
mulerend werken.

Web-based cursussen zijn papierbesparend, zeker als men werkt met een e-portfo-
lio.

Online cursussen laat men best voorafgaan en beëindigen met face-to-face cursus-
momenten, waardoor de cursisten het gevoel hebben zich in een veilige leeromge-
ving te bevinden en zich meer betrokken voelen.

Relevante informatie moet – onder toezicht van de lesgever – gedeeld worden, maar
de cursisten moeten vooraf kritisch leren omgaan met informatie van het internet
of uit de groep.

ELO’s zijn in voortdurende ontwikkeling. Om een leerplatform goed (en blijvend)
te laten functioneren in een grote groep, is het wenselijk dat een beheerder aange-
steld wordt, die – indien mogelijk – ook instaat voor de ondersteuning van lesgevers
en cursisten.

9 Conclusie

Zowel in het secundair als in het hoger en universitair onderwijs maakt men steeds
vaker gebruik van een elektronisch leerplatform, vooral om de traditionele cursus-
sen aan te vullen. Omdat niet iedereen over de nodige apparatuur en programma-
tuur kan beschikken, worden in steeds meer instituten open leercentra ingericht.
Daardoor krijgt iedereen de kans te participeren in het nieuwe leerproces.

Door de betere motivatie van de cursisten kan een elektronisch leerplatform ook in
het volwassenenonderwijs een meerwaarde betekenen. Studiegebieden als informa-
tica en talen lenen zich daar beter toe dan andere. Maar ook meer praktisch
gerichte studiegebieden als kleding, voeding, mechanica, ... kunnen profiteren van
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de uitgebreide communicatiemogelijkheden van de virtuele leeromgeving en de
grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is via het internet.

Bij de implementatie van een elektronisch leerplatform moeten zowel de lesgevers
als de cursisten voldoende ondersteund worden en speelt samenwerking een veel
grotere rol dan in het traditioneel onderwijs.
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Maarten Cannaerts

Beheerder digitale leeromgeving BIS Online en CVO-Online

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, afdeling Volwasse-

nenonderwijs

1 Algemene inleiding

De uitdaging van ‘levenslang en levensbreed’ leren, gecombineerd met de doelstel-
ling van de Europese top van Lissabon om de meest dynamische kennismaatschap-
pij te worden, heeft verregaande gevolgen voor het onderwijssysteem in Vlaanderen
(Vandenbroucke 2004). Voor het bereiken van een volwassen leerpubliek kan de
rol van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) niet onderschat worden.
Deze centra zijn belangrijke actoren om invulling te geven aan deze beloftes. De
combinatie van een sterke regionale aanwezigheid én een persoonlijk contact met
de cursist, maken van een CVO een direct en laagdrempelig aanspreekpunt voor de
volwassen leerder.

In de hedendaagse maatschappij is de rol van technologie niet meer te onderschat-
ten. Van interactieve koelkastdeur tot geavanceerd kennisbeheerssysteem, van e-
government tot het (il)legaal downloaden van muziek... Men spreekt van ubiquitous
computing, duidend op de vanzelfsprekendheid waarmee jongeren (en steeds meer
ouderen) met technologie omgaan, en de impact die daarmee gepaard gaat op sociaal,
economisch en persoonlijk vlak.

Reeds in 2000 omschreef Frand op visionaire wijze de manier waarop jongeren (en
dus ook meer en meer volwassenen) omgaan met technologie (FRAND 2000). In
The Information-age Mindset beschrijft hij, onder andere, hoe:
• computers niet als technologie beschouwd worden maar als een evidentie in het

leven, werken, leren, spelen, communiceren...;
• het internet de tv vervangt,
• ‘typen’ verkozen wordt boven schrijven;
• multitasking een ‘way of life’ geworden is;
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• doen belangrijker is dan weten;
• connectiviteit en communicatie essentieel zijn, altijd en overal;
• en dat Nintendo (trial and error) verkozen wordt boven klassieke logica...
In deze context staat het onderwijs over de niveaus heen voor de uitdaging om deze
moderne hulpmiddelen optimaal – met een meerwaarde – in te zetten.

De vraagstelling van de Vlaamse Onderwijsraad over de invloed en impact van elek-
tronische leerplatformen op het CVO-onderwijs kadert in deze ruimere problema-
tiek van enerzijds de toenemende verantwoordelijkheid van de CVO’s in het kader
van levenslang leren, en anderzijds de rol van technologie in ons leven en leren.

Ten eerste is er de terechte vraag op welke wijze het gebruik van informatie- en/of
communicatietechnologie (ICT) het leerproces van de reguliere student kan opti-
maliseren of flexibiliseren. Ten tweede bestaat de behoefte om nieuwe – moeilijk
bereikbare of moeilijk motiveerbare – doelgroepen aan te trekken. Deze tekst poogt
een aanzet te geven om deze bredere probleemstelling te beantwoorden.

2 Wat verstaan we onder e-leren?

2.1 Digitale hulpmiddelen voor de moderne lesgever

Met e-leren wordt bedoeld dat informatie- of communicatietechnologie (ICT)
gebruikt wordt in een onderwijscontext, om te doceren of te studeren. Voorbeelden
van zulke hulpmiddelen zijn, onder andere, een discussieforum, interactieve lessen,
chatsessies of online toetsen.

Naast deze bekende hulpmiddelen, zijn de laatste jaren een groot aantal nieuwe
trends doorgebroken. Hieronder hoort, onder andere, het e-portfolio thuis. Met
behulp van een (e-)portfolio kunnen cursisten de eigen leerervaringen bundelen, en
feedback krijgen van docenten of medestudenten op het verrichte werk. Dergelijke
portfolio’s zijn ook relevant in het kader van:
• competentiegericht onderwijs: cursisten moeten bijv. aan de werkgever bewijzen

welke competenties ze verworven hebben;
• levenslang leren: de VDAB experimenteert onder andere met het aanbieden van

portfolio’s voor het begeleiden van de werkzoekenden.

Een tweede nieuwe trend in de ICT wereld, is de explosie van mobiele toepassingen
en sociale software. Zo kennen Weblogs, tekstberichten (SMS-MMS), draadloze
internettoegang, instant messaging enz. een ware revolutie. Niet voor niets was ‘blog’
het meest opgezochte woord van 2004 volgens Merriam-Webster (BBC).

De invloed van deze revolutie op de e-leerwereld is voorlopig beperkt, maar zal dat
niet veel langer blijven. Het sociale netwerk dat studenten opbouwen via aller-
hande communicatiekanalen, kan en moet vertaald worden binnen het leernet-
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werk. Het is evident dat weblogs, chatsessies, mobiele toegang en instant messaging
ook prominenter aanwezig worden in de e-leeromgeving. Dit hoort dus ook thuis in
de uitbreidingsmogelijkheden.

Een laatste relatief nieuwe trend, is Really Simple Syndication (RSS). RSS is een manier
om webcontent te syndiceren naar andere sites of locaties. Hiermee wordt bedoeld dat
teksten of foto’s van de ene internetpagina op een simpele manier op een andere
pagina kunnen getoond worden. Meer en meer leeromgevingen ondersteunen deze in-
formatie-uitwisselingstechnologie, die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om op de por-
taalpagina van een onderwijsinstelling ook automatisch de nieuwsberichten van de via
het internet actieve nieuwsdiensten te tonen. Volgens sommige trendwatchers, laat
deze technologie ook toe om leerobjecten op een evidente, gebruiksvriendelijke en
decentrale manier uit te wisselen, zonder gebruik te moeten maken (of met minimaal
gebruik) van complexe leerstandaarden (HARRSCH, 2003; DOWNES, 2004).

2.2 Een elektronische leeromgeving als bundeling van alle
digitale hulpmiddelen

Een elektronische of digitale leeromgeving is dan het geheel van digitale didactische
hulpmiddelen. Voorbeelden van digitale leeromgevingen zijn Blackboard, WebCT,
Smartschool, Claroline, of Intralearn.

Initieel zal een elektronische leeromgeving de conventionele (reguliere) leeromge-
ving nabootsen. Communicatie, leermateriaal, discussie... zullen in deze fase imita-
ties zijn van de klassikale activiteiten. Het is pas in een volgende fase dat een didac-
tische kanteling plaatsgrijpt en een elektronische leeromgeving ook werkelijk op
unieke wijze wordt ingezet zodat er een inhoudelijke meerwaarde komt.

Elektronische leeromgevingen lenen zich immers, door de brede variëteit aan leer-
middelen en hulpmiddelen, uitermate sterk voor een nieuw soort onderwijs: stu-
dentgecentreerd, procesgericht, authentiek en interactief. Het is pas wanneer
docenten deze didactische kanteling maken, dat een ELO werkelijk tot zijn recht
komt. Er kunnen immers op bijna natuurlijke wijze individuele leerpaden gemaakt
worden (met behulp van voorkennistoetsen en tussentijdse geautomatiseerde eva-
luaties), of er kan gedifferentieerd worden op basis van leerstijl, interesse, achter-
grond... Communicatie wordt veel evidenter in een online omgeving, de drempel
tussen cursist en docent/coach verlaagt.

De vraag naar een aangepaste digitale didactiek (DIGITALE DIDACTIEK) keert vaak
terug. Meer en meer, echter, groeit het besef dat het niet de ‘e’ is in e-leren die belang-
rijk is, maar wel het ‘leren’. “If we are going in the wrong direction, technology will get us there
faster” (HADDAD, 2002). Zoals doorheen dit ganse document uitgebreid besproken,
is het van wezenlijk belang dat een didactische kanteling plaatsgrijpt bij het lerarenk-
orps, opdat e-leren een werkelijke meerwaarde biedt.
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2.3 Van een elektronische leeromgeving naar een geïntegreerde
administratieve omgeving

Meer en meer verlangt de cursist één portaal waar hij/zij alle functionaliteit met
betrekking tot zijn leerproces terugvindt: online inschrijven, het uurrooster raad-
plegen, virtuele valven, e-mail, online toetsen, interactieve lessen bekijken, commu-
nicatie met klasgenoten of docent, opvolgen van het leerproces (scores van toet-
sen), enz. Het moeten raadplegen van drie of meer weblocaties (met vaak andere
paswoorden en gebruikersnamen) wordt minder en minder acceptabel geacht.
Toch gebeurt dit nog al te vaak, doordat e-leerinitiatieven niet door de directie
gedragen worden, en individuele docenten dus met afzonderlijke pakketten of tools
werken.

Indien men opteert voor de combinatie van een aantal digitale hulpmiddelen, moet
men streven naar een verregaande koppeling tussen de afzonderlijke systemen. Dit
soort koppelingen zijn complex en duur in ontwikkelingstijd. Bovendien is er de
bijkomende moeilijkheid dat de administratieve systemen van de CVO’s niet (of
amper) op elkaar zijn afgestemd, wat betekent dat het leggen van koppelingen op
een hoger niveau moeilijk kan gebeuren en dus voor elk CVO individueel moet
gebeuren, wat het vaak onbetaalbaar maakt.

Een project dat de moeite loont om verder op te volgen in dit kader, is het Sakai-pro-
ject in de Verenigde Staten (SAKAI). Het Sakai-project is een open source ontwikke-
lingsproject, gestart door de University of Michigan, Indiana University, Stanford, MIT, het
uPortal Consortium en de Open Knowledge Initiative, gesteund door de Andrew Mellon Foun-
dation. Onder andere de Nederlandse SURF diensten zijn recent lid geworden van het
Sakai-netwerk. De partners ontwikkelen gezamenlijk een open source leer- en samen-
werkingsomgeving, geschikt voor grootschalig gebruik en verregaande koppelingen
met bestaande administratieve en andere systemen. Dergelijke open source projecten
zijn evenwel alleen zinvol indien ze op voldoende grote schaal uitgerold kunnen wor-
den. De noodzaak om programmeurs aan te werven, en op maat koppelingen met
bestaande systemen te maken, betekent dat dergelijke projecten onbetaalbaar zijn
voor één of enkele instellingen.

Het lijkt dan ook wenselijk om op termijn te streven naar een generieke voorbeeld-
oplossing of gecentraliseerde (deel)oplossing, waarbij een minimum aan maatwerk
vereist is om bruikbaar te zijn in individuele CVO’s. Randvoorwaarde is evenwel
een voldoende open bestandsindeling en databankstructuur, zodat alsnog gemak-
kelijk koppelingen kunnen gemaakt worden tussen bestaande systemen (of nieuwe
systemen) en de leeromgeving. De meerwaarde van een dergelijke open geïntegreer-
de oplossing bestaat erin dat CVO’s die kiezen voor deze totaaloplossing een
antwoord kunnen bieden op een groot aantal vragen (o.m. e-mailvoorziening, dis-
cussieforum, kennisbeheersysteem...), en dat andere CVO’s die bepaalde voorzie-
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ningen zelf al gebruiken of hebben ontwikkeld, via de open bestandsformaten of
uitwisselingsstandaarden ook gebruik kunnen maken van bepaalde voorzieningen
uit de geïntegreerde oplossing.

Relevant in deze context is ook het recente rapport van de Digitale Universiteit
Open Source toepassen in modulaire Elektronische Leeromgevingen (De Vries, Nadolski 2002),
dat beschrijft wat de rol kan zijn van open source toepassingen in de problematiek van
elektronische leeromgevingen.

3 Waarom e-leren?

De voordelen van technologie in het onderwijs kaderen we in drie deelaspecten.
Deze drie aspecten hebben betrekking op het optimaliseren van het leerproces van
de reguliere student, maar ook op de mogelijkheden tot het bereiken van nieuwe
doelgroepen.

Het beperken van de probleemverkenning tot het gebruik van elektronische leer-
platformen in het kader van gecombineerd onderwijs, en het uitsluiten van het
gebruik voor afstandsonderwijs, is begrijpelijk maar spijtig. Het flexibiliseren van
het aanbod, zowel naar online- als naar afstandsonderwijs, is één van de grote uit-
dagingen waar e-leren een meerwaarde kan bieden.

Een eerste reden voor deze beperking, de decretale basis van 1999, is inderdaad een
jammerlijk feit, waarvan evenwel op projectbasis afgeweken kan worden.

De tweede reden, nl. het onderscheid tussen gecombineerd en afstandsonderwijs, is
echter kunstmatig: vanaf welke drempel spreken we van gecombineerd onderwijs:
10% hoorcollege of meer? 5%? Is een cursus afstandsonderwijs met één klassikale
startles onderdeel van gecombineerd onderwijs?

Het lijkt eerder opportuun om een onderscheid te maken tussen synchrone oplei-
dingen en asynchrone opleidingen. Synchrone opleidingen worden gevolgd door
een klasgroep die gezamenlijke een traject doorloopt, terwijl asynchrone opleidingen op
elk moment kunnen gestart worden en individueel doorlopen worden (op het eigen
tempo van de cursist). De asynchrone opleidingen kunnen moeilijk in klasverband
georganiseerd worden, en zijn daarom meestal afstandsonderwijs (online of schrifte-
lijk), met evenwel de mogelijkheid tot (face-to-face) coaching. Synchrone opleidingen
kunnen ofwel klassikaal, ofwel via gecombineerd onderwijs of via afstandsonderwijs
lopen. In deze gevallen is de rol van een elektronisch leerplatform zeer vergelijkbaar,
met als (grote) uitzondering de rol van het digitale cursusmateriaal binnen deze omge-
ving. De eisen die hieraan gesteld worden, zijn in het geval van zuiver afstands- of
online onderwijs veel groter (zowel op interactief vlak als op didactisch vlak), maar het
gaat hier maar over een zeer beperkt onderdeel van de ganse leeromgeving.
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1 Een eerste reden om technologie ruimer of breder in te zetten in de onderwijs-
context, houdt verband met de praktisch-organisatorische aspecten. Het online raad-
plegen van lessenroosters, online inschrijven, informatie over opleidingsaanbod of
procedures opvragen, ... zijn zaken die meer en meer verwacht worden in het basis-
pakket dat een onderwijsinstelling aanbiedt, en worden niet langer als ‘bijkomend’
of ‘optioneel’ gezien.

2 Een tweede voordeel is te vinden in de flexibilisering van het onderwijsaanbod. Het
decreet op het volwassenenonderwijs van maart 1999 biedt de CVO’s een interes-
sant kader voor gecombineerd onderwijs. Door de mogelijkheden om flexibel on-
derwijs aan te bieden (bijvoorbeeld een gedeelte van de lessen via een online leer-
omgeving laten plaatsgrijpen) kunnen wellicht doelgroepen bereikt worden die
anders afhaken of niet geïnteresseerd zijn. In deze context bestaan er ook mogelijk-
heden om studenten die zouden afhaken, bijvoorbeeld omdat zij een aantal lessen
misten, toch te kunnen opvangen.

3 Het belangrijkste voordeel is van didactische aard. Een nieuwe visie op ‘leren’ en
‘lesgeven’ brengt meer en meer het actieve leerproces van studenten en cursisten
naar voren. Het cognitief en – meer nog – sociaal constructivisme benadrukt dat
lerenden sneller, beter en efficiënter leren wanneer ze hun kennis zelf opbouwen
door, onder andere, in groep te reflecteren over de leerstof. Het aanpassen van de
bestaande, conventionele, klassikale opleidingen is een voorwaarde opdat deze
nieuwere manier van leren kan werken. Het blijkt nu dat een elektronische leerom-
geving, waar leerstof op natuurlijke wijze aangevuld wordt met toetsen, communi-
catie- en reflectiemogelijkheden, simulaties en authentieke leersituaties, ... vaak
een bijzonder krachtig element kan zijn in deze onderwijsinnovatie. Doordat vele
zaken in het onderwijsproces moeten geëxpliciteerd worden (o.a. “Hoe ga ik evalue-
ren met deze nieuwe hulpmiddelen?, Wat kan ik doen met een discussieforum?, Hoe gebruiken
mijn collega’s deze nieuwe mogelijkheden?”, ...), merkt men in vele instellingen dat star-
ten met e-leren een dynamiek in gang zet die veel verdere consequenties heeft dan
de zuiver technologische.

4 Waarom niet e-leren?

Het gebruik van technologie in een onderwijscontext, houdt echter ook een aantal
inherente of afgeleide nadelen en gevaren in.
• Het louter omzetten van een klassikale onderwijssituatie naar een elektronische

leeromgeving biedt geen enkele meerwaarde. Integendeel: er worden bijkomende
drempels gegenereerd (technologisch en inhoudelijk) zonder bijkomende voor-
delen. Een groot aantal studenten én docenten raken als gevolg hiervan gedemo-
tiveerd en vinden e-leren vaak vre-se-lijk (Young 2004, Cuban 2003). Het invoeren
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van e-leren moet (minstens op termijn) gepaard gaan met een didactische kanteling in
onderwijsmethodiek, of het zal aan zijn voornaamste doel voorbij gaan.

• Een van de belangrijke aandachtspunten is de noodzakelijke infrastructuur aan de
kant van de studenten. Hen verplichten tot online activiteiten zonder dat ze over
een eigen (of minstens een bereikbare) computer beschikken, genereert een bijko-
mende drempel voor deze groep. Een tweede luik van dit probleem zijn de compu-
tervaardigheden van het doelpubliek. Wanneer technologie een probleem vormt,
zal het onderwijsproces al bij voorbaat gehypothekeerd zijn door technische proble-
men en moeilijkheden.

• Om technologie zinvol en nuttig in te zetten, is een niet te onderschatten reeks
randvoorwaarden nodig. Naast beschikbaarheid van hardware en software, zijn ook
navormingsinitiatieven nodig en de expliciete insteek vanuit het beleid van de on-
derwijsinstelling (o.a. Waarom vinden we dit belangrijk? Willen we nieuwe doelgroepen
aanspreken, of de bestaande doelgroepen meer flexibiliteit geven? Welke middelen willen we er
tegenover zetten? Hoe gaan we ons personeel motiveren?, ...). Deze reeks randvoorwaarden
werden expliciet in beeld gebracht door de Nederlandse ‘Stichting ICT op school’
(ICT op school 2004).

De unieke plaats van de CVO’s in het Vlaamse onderwijslandschap, introduceert
daar bovenop nog een aantal bijkomende aandachtspunten.
• Het reeds aangehaalde aandachtspunt van de digital divide, is nog prominenter

aanwezig bij een volwassen publiek. Basis computervaardigheden zijn in deze cate-
gorie problematischer dan bij jongeren.

• Volwassenenonderwijs heeft vaak evenzeer een sociale functie voor de cursisten,
naast de eigenlijke kennisuitwisseling. Het vooruitzicht om (zelfs maar een
gedeelte van) het aanbod online te volgen, gaat daarom vaak gepaard met de be-
denking hoe het dan moet met de sociale contacten die vele cursisten verwach-
ten. Hier dient echter opgemerkt dat meer en meer sociale netwerken uitge-
bouwd worden in een virtuele omgeving, meer nog dan in een reële omgeving.
Instant messaging, e-mail, discussiefora en chatboxen zijn minstens even belangrijke
instrumenten in een modern jongerennetwerk dan klassieke contactmomenten
(Van Veelen, 2002). Het blijft de grote uitdaging om deze virtuele netwerken te
vertalen naar een cursistennetwerk binnen een CVO.

• Docenten werken vaak niet fulltime in een CVO. Ze zijn meestal slechts enkele
avonden per week op de instelling, en zijn over het algemeen moeilijk beschik-
baar buiten die momenten. Dit heeft twee bijzonder nadelige gevolgen:
– De nascholing van personeelsleden, zelfs in het reguliere onderwijs vaak een

pijn- of specifiek aandachtspunt, wordt veelal problematisch in een CVO. Het
bijeenbrengen van een (groot) aantal personeelsleden voor een klassikale op-
leiding, is vaak een utopie.

– Het ‘olievlek’-principe is een natuurlijke wijze van invoering van nieuwe tech-
nologieën. Dit principe betekent dat interessante projecten die de early adopters
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uitwerken, vaak op natuurlijke wijze langzaam maar zeker nagebootst worden
door de collega’s. Deze werking kan pas optimaal optreden, indien er voldoende
communicatie en netwerking is tussen collega’s van eenzelfde instelling, wat, zo-
als hierboven vermeld, vaak moeilijk is in een CVO. Het opstarten van communi-
ties of practice, met gelijkgestemde zielen van één vakgebied die elkaar verder
helpen, is moeilijk in een CVO.

5 Unieke opportuniteiten voor het volwassenenonderwijs
in de cvo’s

Naast deze nadelen en aandachtspunten, zijn er ook een aantal specifieke voorde-
len of opportuniteiten in verband met e-leren in het volwassenenonderwijs.

Ten eerste is een CVO bijzonder laagdrempelig (bijvoorbeeld vergeleken met de
Open Universiteit of zuiver afstandsonderwijs). Dit ‘op de hoek van de straat’-prin-
cipe betekent dat de CVO’s dé instellingen bij uitstek zijn die kunnen instaan voor
een brede waaier aan bijscholingsmogelijkheden in Vlaanderen, gaande van volle-
dig klassikaal tot grotendeels online- of afstandsonderwijs. De aanwezigheid van
een lokaal aanspreekpunt betekent een significante meerwaarde ten opzichte van
een zuiver webgebaseerde of schriftelijke leerervaring (‘technologie met een ge-
zicht’).

Ten tweede is er de decretale mogelijkheid om een aantal gefinancierde docenten-
uren te gebruiken om in het kader van gecombineerd onderwijs. Op deze manier
ervaren docenten een directe meerwaarde, doordat ze een flexibeler of lichter uur-
rooster krijgen, en het gevoel minder overheerst dat e-leren iets is wat er (zoals
zovele andere zaken) ‘weeral bijkomt’.

Er is binnen een CVO, tenslotte, een enorme variëteit aan leerders, van volwasse-
nen die als hobby iets bijleren, tot bedrijven die hun werknemers op bijscholings-
cursussen sturen. Zowel jongeren als ouderen behoren tot het cursistenpubliek.
Deze enorme variëteit betekent dat er zeker en vast doelgroepen zijn binnen de
bestaande populatie die openstaan voor nieuwe technologieën of voor flexibele
lesprogramma’s.

6 Specifieke aanbevelingen

Om e-leren op een efficiënte, nuttige en haalbare manier in te zetten, moet een
optimaal klimaat aanwezig zijn in het CVO. Vier specifieke aandachtspunten of
aanbevelingen worden meer in detail uitgewerkt.

PRAKTISCHE IMPLICATIES VAN E-LEREN 159



6.1 Visie

De invoering en het gebruik van een ELO zal vaak op een natuurlijke wijze resulte-
ren in een bredere onderwijsinnovatie. In een eerste fase worden de conventionele
lessen vertaald in de online omgeving, wat in een beperkte meerwaarde resulteert.
In een volgende fase, echter, wordt bijgeleerd van de bestaande initiatieven en van
de cursistenevaluaties, en wordt vaak op natuurlijke wijze een meer krachtige leer-
omgeving uitgebouwd, mede onder invloed van de zeer brede waaier aan didacti-
sche hulpmiddelen beschikbaar in een elektronische leeromgeving.

In verband met het afstemmen van de onderwijsvisie op e-leren, bestaan er twee
zienswijzen:
1 het gebruik van de ELO moet vanuit het beleid gedicteerd worden, opdat de

invoering systematisch gebeurt, consistent met de onderwijsvisie. Dit heeft als
voordeel dat zowel voor docent als cursist de situatie helder uitgeschreven is.
Het beleid weet bovendien dat de invulling zinvol manier gebeurt, zodat een
meerwaarde gecreëerd wordt voor student, cursist en instelling.

2 Het gebruik van de ELO groeit vanaf de basis, met individuele docenten die
experimenteren met e-leren. Dit principe, ook wel grassroots genoemd (GRASS-
ROOTS), houdt onder andere in dat e-leren groeit via kleine initiatieven (best prac-
tices) die uitgewisseld worden tussen docenten. De projecten die een meerwaarde
realiseren, zullen makkelijk overgenomen worden door collega’s, terwijl de minder
interessante projecten uitdoven.

In de realiteit is een combinatie van beide zienswijzen nodig: individuele docenten
moeten de ruimte krijgen om te experimenteren (met vallen en opstaan, dit bete-
kent dat bijvoorbeeld na één of twee slechte evaluaties er geen directe maatregelen
volgen), maar anderzijds moet vanuit het beleid het duidelijke signaal komen dat
men het experiment belangrijk vindt, en moet een algemene richting gestimuleerd
worden. Dit stimuleren kan gebeuren door extra financiering te garanderen voor
kleine projecten, of door extra tijd te geven (e-tijd voor e-leren) of door in
bijkomende ondersteuning te voorzien.

Het voorzien van e-tijd voor e-leren is een pijnpunt dat vaak terugkeert. Bij het aan-
bieden van gecombineerd onderwijs, moet er in de taakbelasting van docenten
ruimte gecreëerd worden voor het ontwikkelen van cursusmateriaal of voor com-
municatiemomenten.

De visie van de instelling zal ook rekening moeten houden met de afdwingbaarheid
van het gebruik van de digitale leeromgeving. Men kan ervoor kiezen om de ELO
enkel te gebruiken om er achtergrondmateriaal op te zetten, of vrijblijvende toetsen
uit te werken. De meerwaarde en de gebruiksintensiteit van dergelijke vrijblijvende
leermiddelen, echter, is minimaal. Een leeractiviteit die vrijblijvend is, wordt inhe-
rent als minderwaardig ingeschat door de cursisten. Niet voor niets gaat de uit-
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spraak “You get what you assess... [and] you do not get what you do not assess.” (Resnick &
Resnick 1989).

Wanneer een ELO echter als verplichte cursuscomponent geëvalueerd wordt, tre-
den andere problemen op. De evaluatie kan gekleurd worden door de ICT-vaardig-
heden van de cursist in kwestie. Bovendien moet rekening gehouden worden met
de pc-infrastructuur van de cursisten. In het kader van actief en samenwerkend
leren, worden vaak meerdere online leeractiviteiten gevraagd per week. Dit is niet
evident voor een cursist die geen eigen computer of internetverbinding heeft.

Het lijkt dan ook aangewezen om een onderscheid te maken tussen vakken met
verplichte online activiteiten, en vakken waar dit optioneel is. De laatste categorie
kan dan gevolgd worden door studenten met beperkte ICT-vaardigheden of -infra-
structuur. Het kan de unieke portaalfunctie zijn van de CVO’s om onderwijs aan te
bieden aan deze brede variëteit van cursisten (synchroon of asynchroon, online,
gecombineerd of klassikaal, afstandsonderwijs of niet...). Een CVO kan dan ook
een laagdrempelig contactpunt worden voor levenslang en levensbreed leren, dat
een advies kan geven aan een cursist met betrekking tot leervorm én cursusinhoud.

6.2 Samenwerking

Het warme water wordt maar al te vaak opnieuw uitgevonden. Vlaamse, nationale
of Europese projecten rond e-leren en digitale didactiek sijpelen maar traag door
naar het werkveld. Door deel te nemen aan dergelijke projecten, kan men zowel de
nodige financiering aantrekken als de nodige expertise opdoen. Netwerking op het
vlak van e-leren (zowel reële als virtuele netwerken) blijkt een bijzondere meer-
waarde te genereren (relevant in het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden of
leermaterialen).

Naar samenwerking met andere onderwijsaanbieders (VDAB, SYNTRA, BIS...),
kan gewerkt worden op twee vlakken:
1 Onderzoeken in welke mate samenwerking mogelijk is op het vlak van ICT-

infrastructuur (leeromgeving, toetsomgeving, portfoliosoftware, leerportaal...). In
dit kader is het pilootproject ‘CVO-Online’ interessant om op te volgen (http://
www.cvo-online.be). In dit project experimenteren enkele CVO’s met het gebruik
van het leerplatform en de interactieve lessen van BIS Online.
Een afzonderlijke leeromgeving voor elke CVO lijkt een erg inefficiënte besteding
van middelen. Men ziet in de context van het secundair en het hoger onderwijs een
consolidering van de aanwezige leeromgevingen, en zeker niet de trend tot diversi-
ficatie. Op het niveau van de associatie worden bijv. gemeenschappelijke digitale
leeromgevingen uitgerold door de centrale ondersteunende diensten o.a. Antwer-
pen, Leuven en Gent), terwijl de didactische ondersteuning en domeinspecifieke
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aanvullingen vaak wel op campus- of instellingsniveau gebeuren. Centralisatie dus
op het vlak van techniek (software, hardware) maar decentrale onderwijs invulling
of didactische ondersteuning.
De keuze van een welbepaald platform dient dan ook in eerste instantie in overleg
te gebeuren – overleg binnen de koepels, binnen de associaties, binnen scholeng-
emeenschappen, of binnen DIVA en niet op het niveau van de individuele
instelling.

2 Onderzoeken in welke mate samenwerking mogelijk is voor de productie en het
onderhoud van interactief cursusmateriaal. Het aanmaken van multimediale e-leer-
materialen, is zo duur en vraagt een dermate lange ontwikkelingstijd, dat herge-
bruik ervan meer dan wenselijk is. Overleg inzake cursusaanbod en -ontwikkeling,
zowel op inhoudelijk als op technisch vlak (leerstandaarden) is nodig.

Hergebruik van leermaterialen is pas mogelijk, en zal pas plaatsgrijpen, indien aller-
eerst de technische beperkingen weggewerkt worden. De unieke meerwaarde van
een CVO is niet het cursusmateriaal, maar wel de begeleiding door de docent. In dit
opzicht is het opstarten van samenwerkingsverbanden met (al dan niet commer-
ciële) content providers meer dan aangewezen.

Het ‘not made here’-syndroom keert vaak terug in onderwijscontext. Docenten gaan er
vaak van uit dat in hun onderwijssituatie, met hun studenten en hun unieke doceerstijl
en achtergrond, alleen zij in staat zijn om de ‘perfecte’ cursus samen te stellen. Daar
bovenop komt de problematiek dat de keuze van cursusmateriaal gevolgen heeft voor
het leerplan, de leermethodiek, het tempo en het niveau. Deze zaken behoren histo-
risch tot de beslissingsbevoegdheid van de docent, die huiverachtig staat tegenover het
afstaan van deze bevoegdheid – ‘baas in de eigen klas’.

Dit heeft ernstige gevolgen voor het hergebruik van leermaterialen: in de meeste
gevallen beperkt dit hergebruik zich tot het catalogeren en hergebruiken van het
eigen materiaal (STRIJKER 2004).

Voor conventioneel klassikaal onderwijs, is deze problematiek niet doorslaggevend
voor het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs. De docent kan immers flexibel
inspelen op de vragen uit de klasgroep, en kan zijn statische lesmateriaal interactief
en dynamisch presenteren.

De lesmateriaalvereisten voor gecombineerd onderwijs liggen echter veel hoger op
het gebied van interactiviteit, multimediaal karakter, en flexibiliteit. Meer en meer
nadruk komt te liggen op de zelfsturing van de cursist (men spreekt van embedded
support devices: hulpmiddelen, inherent verwerkt in het cursusmateriaal, die het leerpro-
ces van de student moeten sturen en steunen (MARTENS1998) en op een actief leer-
proces. Het is een utopie te verlangen dat docenten op hun eentje dergelijke leermate-
rialen ontwikkelen. Hiervoor is immers een didactisch team nodig, dat bestaat uit
minstens een vakdidacticus, een programmeur/ontwikkelaar en een graficus/designer.

162 MAARTEN CANNAERTS



Meer en meer overheerst de opvatting dat een docent verantwoordelijk is voor het
coachen, bijsturen, motiveren... en minder en minder voor het schrijven van lange tek-
sten of het programmeren van interactieve lessen. In extremis leidt dit tot het ‘Open
Courseware’-project van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), dat al het cursus-
materiaal van haar opleidingen gratis ter beschikking stelt via het internet (MIT-
OCW). De filosofie is dat dit niet zal resulteren in een vermindering van het inschrij-
vingsaantal, aangezien hun onderwijs niet bestaat uit het aanbieden of ontwikkelen
van leermateriaal, maar wel in het coachen van het leerproces en het certificeren van de
studenten.

Er zijn drie manieren om te gaan met de complexiteit van multimediale leermateri-
alen:
1 Materiaal ontwikkelen in didactische teams: het ontwikkelen van materiaal

met beperkte grafische vereisten of interactiviteit, is wel mogelijk mits docenten
hiervoor tijd krijgen. Via de ingebouwde toetsmodules van veel leeromgevingen
bijvoorbeeld, is het relatief eenvoudig om toch interactieve toetsen op te stellen
zonder enige programmeerkennis. Het is echter een relatief tijdrovende zaak,
zodat hergebruik (minstens binnen het didactisch team of de eigen instelling) meer
dan aanbevolen is.
Wanneer de didactische teams aangevuld kunnen worden met een beperkte grafi-
sche ondersteuningscel of IT-experten, kunnen meer uitgebreide modules ontwik-
keld worden. Dit is echter nog meer tijdrovend, en hergebruik is hier een conditio
sine qua non.
Samenwerking tussen meerdere instellingen, kan hier bovendien resulteren in een
snel groeiend en herbruikbaar aanbod. In het hoger onderwijs blijken langzaam
maar zeker interessante samenwerkingsinitiatieven opgestart te worden tussen
docenten uit dezelfde vakgebieden, instellings- (vaak zelfs associatie-)overstijgend.
Deze contacten groeien vaak op projectbasis, maar de meerwaarde voor hergebruik
is zo groot dat de contacten blijven bestaan.

2 Commerciële leermaterialen aankopen: net zoals cursisten vaak handboeken of
woordenboeken moeten aankopen, kunnen zij digitale aanvullingen op handboe-
ken kopen of ‘huren’. De uitgevers beseffen dat dit een enorme groeimarkt is, wat
zichtbaar wordt uit de vele contacten tussen uitgevers en aanbieders van elektroni-
sche leerplatformen. In de grotere commerciële leerplatformen zijn gemakkelijke
koppelingen naar digitaal lesmateriaal aanwezig (e-packs in WebCT, course cartridges
in Blackboard, ...). De meerprijs is voor de cursist, wat sommige instellingen niet
wenselijk vinden.

3 Bestaande (gratis) leermaterialen hergebruiken: er bestaan in de onderwijswe-
reld een groot aantal repositories (databanken gevuld met leermaterialen die geïn-
dexeerd zijn met beschrijvende metadata zodat ze gemakkelijk opzoekbaar zijn).
Voorbeelden zijn, onder andere, Merlot (MERLOT) en Ariadne (ARIADNE). In het
kader van het CVO-Onlineproject, worden ook de interactieve multimediale lessen
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van BIS Online gratis ter beschikking gesteld van de deelnemende CVO’s.
Om de drempelvrees i.v.m. adaptatie van elders ontwikkeld materiaal bij docenten
te drukken, is het belangrijk dat er vanuit het beleid voldoende signalen en stimuli
gegeven worden. Er moet op gedrukt worden dat het om aanvullingen gaat op het
bestaande onderwijs, en niet op vervanging ervan. Het gaat niet om Computer-Based
Training (CBT), waar een cursist achter een computer een zelfstudiemodule door-
loopt. De rol van de docent in het leerproces is net de meerwaarde van onderwijs
aan een CVO. Het blijft evenwel een grote vraag of het not made here-syndroom op
evidente manier kan vermeden worden.

6.3 Ondersteuning

Het is, zeker in een CVO, absoluut nodig om een (gedeeltelijk) vrijgestelde coördi-
nator aan te duiden die de problematiek rond e-leren opvolgt. Dit is geen evidente
luxe, gezien de bijzonder snelle evolutie op vlak van software en leermaterialen. Dit
kan, maar hoeft niet, de technische ICT-coördinator zijn wiens eerste bekommer-
nis de didactische insteek is, en de bijscholing van leerkrachten (helpdesk).

Ondersteuning kan ook geoptimaliseerd worden door een frequentere en intensie-
vere samenwerking tussen CVO’s, of tussen CVO’s en de overheid. In zijn beleids-
nota verwijst de minister van Onderwijs en Werk overigens naar de eventuele
oprichting van een Vlaams ondersteuningscentrum voor afstandsonderwijs, en
naar de noodzaak om de bestaande ervaringen met e-leren (bijvoorbeeld in de afde-
ling Volwassenenonderwijs van het departement) optimaal te laten renderen.

Ondersteuning is dus een probleem dat op instellingsniveau, maar zeker ook op
overheidsniveau, onderzocht moet worden.

6.4 Experimenteerruimte

Zoals eerder vermeld, gaat er aan een zinvolle didactische implementatie van e-leer-
technieken door een docent, meestal een experimenteerperiode vooraf. Ervaring
met e-leren, zowel technisch als didactisch, bij docenten, ondersteunend personeel
en directies, is dus van groot belang wil een CVO dit zinvol inzetten in de toe-
komst. In de inleiding van deze tekst werd gesteld dat technologie ubiquitous moet
zijn: vanzelfsprekend. Elke docent die dit wenst, zou de mogelijkheid moeten hebben
om te experimenteren met een digitale leeromgeving, voorzien van de nodige onder-
steuning.

Bij dit advies om te ‘experimenteren’ moet de kanttekening gemaakt worden dat
hier uiteraard een kostenplaatje tegenover staat.
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De directe kosten van het implementeren van een elektronische leeromgeving zijn
relatief goed in te schatten op korte termijn. Er is echter een grote onzekerheid over
de licentiekost op middellange termijn: commerciële leeromgevingen hebben geen
vastgelegde prijzen op middellange termijn, en stijgingen van 10 tot 15 procent op
jaarbasis zijn niet abnormaal.

Daar bovenop komt het risico van vendor lock-in. Dat betekent dat een instelling met
de keuze van een pakket zichzelf limiteert tot enkel en alleen die leeromgeving. De
overgang naar een andere omgeving gaat gepaard met significante kosten op het vlak
van software, en betekent in veel gevallen voor de docenten het herwerken van hun
digitale leermaterialen. Bovendien zijn de leerstandaarden nog niet dermate uitgekris-
talliseerd dat een migratie van leerobjecten evident geworden is. Tenslotte is er de
drempel dat de gebruikers allemaal moeten herschoold worden in de nieuwe omge-
ving. Concreet betekent dit dat een instelling zich moet engageren om een leerplat-
form te kiezen, zonder de kosten op middellange termijn te kunnen inschatten, maar
in de wetenschap dat migratie naar een andere omgeving een bijzonder complexe en
dure zaak is.

Het kiezen voor een zo open mogelijke omgeving, gebaseerd op leerstandaarden, is
een bijzonder aandachtspunt op dit gebied. Technische koppelingen die achteraf
bijgeprogrammeerd worden, moeten bovendien zo generiek mogelijk zijn (bijv.
geen rechtstreekse koppelingen tussen gesloten systeem A en B, maar wel via een
tussenliggend open formaat, zoals XML).

Kostendrukkende initiatieven kunnen zijn:
1 Het gebruik van open source leeromgevingen. Hoewel we hier als kanttekening

moeten opwerpen dat er een veel zwaardere investering moet gebeuren op vlak van
programmeerwerk en manuele aanpassingen. Het voordeel is evenwel dat de vrije
markt kan spelen. De nodige aanpassingen hoeven niet door één firma te gebeuren,
en kunnen aan de goedkoopste uitbesteed worden. De meerkost per extra cursist is
echter verwaarloosbaar bij open source software. Er zijn geen bijkomende licenties
nodig, dus op voldoende grote schaal uitgebouwd, is dit een relatief goedkope
manier van werken.

2 Samenwerken met meerdere instellingen: men kan samenwerken op het vlak
van licenties (massa-aankoop), hardware (één goede server voor tien CVO’s is
goedkoper dan tien kleinere servers in de afzonderlijke CVO’s), of ondersteuning
(helpdesk). Het is veel goedkoper om een bestaande omgeving van 10.000 gebrui-
kers uit te breiden naar 11.000, dan een nieuwe leeromgeving voor 1.000 gebrui-
kers op te starten (zie hiervoor onze casestudy CVO-Online).
Vaak wordt de vraag gesteld: “Welke elektronische leeromgeving moet gekozen
worden?” Naar vakdidactiek lijkt er tussen de aanbieders van leerplatformen wei-
nig tot geen verschil te zijn. De verschillen situeren zich wel op het vlak van
gebruiksgemak of technische onderbouw en complexiteit. Voor beginnende docen-
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ten, bijvoorbeeld, wordt het niet opportuun geacht om een volledig uitgebouwd
leer- en contentbeheersysteem uit te rollen. De meerwaarde is hiervan immers
beperkt, en de drempel die moet genomen worden, wordt alleen maar groter. In
een eerste instantie zal een docent immers alleen behoefte hebben aan een infor-
matie-uitwisselingskanaal met de cursisten. Het is pas in een volgende fase dat
online toetsen, leermaterialen of portfolio’s ter sprake komen. Differentiatie op dit
vlak, echter, is niet evident... Een CVO (of een aantal CVO’s) kunnen moeilijk
verschillende leeromgevingen gaan aanbieden aan hun verschillende docenten.
Er zijn anderzijds wel degelijk instellingen die de keuze van een bepaald elektro-
nisch leerplatform linken aan hun specifieke onderwijsvisie. Het leerplatform
‘N@tschool’, bijvoorbeeld, zou zich volgens de gebruikers uitermate goed lenen
voor competentiegericht onderwijs. Ook schakelde de Associatie Universiteit Brus-
sel recent over van Blackboard naar de open source leeromgeving ‘Dokeos’ omdat
die beter zou aanleunen bij de onderwijsvisie en -processen (POINTCARRE). Zelf
betwijfel ik of dit criterium echt relevant is in het kader van het vormgeven aan e-
leren in het volwassenenonderwijs.

7 Casestudy: CVO-Online

De noodzaak om intenser samen te werken, de noodzaak om de ondersteuning
breed en professioneel uit te bouwen en de noodzaak dat elke docent die dit wil,
kan experimenteren met een leeromgeving, leiden tot de conclusie dat er wellicht
behoefte is aan een ‘generieke’ oplossing qua leeromgeving. Deze generieke leerom-
geving kan – maar hoeft niet – op grote schaal gehost worden op een centrale plaats.

Bij wijze van illustratie beschrijven we een bestaand praktijkvoorbeeld van zo’n
samenwerking.

7.1 Algemeen kader

BIS Online (Begeleid Individueel Studeren – Online) is de online dienst voor
afstandsonderwijs van het departement Onderwijs. Honderden interactieve multi-
mediale lessen (o.a. Spaans, Frans, Nederlands, Aardrijkskunde, ...) zijn beschik-
baar op een elektronisch leerplatform voor volwassen leerders die via afstandson-
derwijs een cursus willen volgen. De cursussen zijn bovendien voorzien van een
intensieve mentorbegeleiding.

Het project CVO-Online omvat het gebruik van de digitale leeromgeving van BIS
Online door de participerende CVO’s. Bovendien kunnen de docenten ook gebruik
maken van de honderden multimediale lessen van BIS Online.
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Een samenwerking is pas haalbaar, indien alle betrokken partijen hier een voordeel
uit kunnen halen. De samenwerking tussen CVO’s en BIS is in deze context voord-
elig voor zowel het departement Onderwijs als voor de betrokken CVO’s:
• de meerkost om de leeromgeving in te zetten voor meer gebruikers dan enkel de

BIS gebruikers, is marginaal;
• de CVO’s moeten niet de expertise in huis halen voor het technisch beheer en

onderhoud van een elektronische leeromgeving, maar kunnen er wel alle functio-
naliteit van gebruiken;

• BIS krijgt bijkomende naambekendheid onder de volwassen cursisten van de
betrokken CVO’s, en op hun beurt kunnen de betrokken CVO’s gebruik maken
van de naambekendheid van het departement Onderwijs;

• het ontwikkelen van de interactieve en multimediale lessen van BIS Online is
dermate duur, dat moet gezocht worden naar een zo breed mogelijke versprei-
ding van de leermaterialen, teneinde overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk in
te zetten. In dit opzicht is het hergebruik door de centra voor volwassenenonder-
wijs bijna een evidentie.

De samenwerking situeert zich dus op twee grote vlakken: enerzijds het gebruik
van de digitale leeromgeving door de CVO’s, en/of anderzijds het hergebruik van de
multimediale lessen.

7.2 Implementatie

BIS Online gebruikt het commerciële leerplatform Intralearn. Bij deze omgeving is
het mogelijk om afzonderlijke organisaties, met hun eigen vormgeving en met hun
eigen beheerders en cursisten, te laten gebruik maken van dezelfde server en dezelfde
licentie . Het is bovendien mogelijk om leermaterialen te hergebruiken over de instel-
lingsgrenzen heen. Het beheer van de gebruikers, klassen en docenten van de partici-
perende CVO’s, gebeurt door de instellingsverantwoordelijke. Bij wijze van illustratie
zijn de twee portaalpagina’s van CVO-Online (fig.2) en BIS Online (fig3) weergege-
ven, en een schermafdruk van een virtuele CVO klas (fig4).
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Figuur 2: portaalpagina CVO-Online

Figuur 3: een openingspagina van een virtuele klas (e-leren) op CVO-online
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Figuur 4: portaalpagina BIS Online

7.3 Praktisch

In de pilootfase namen vier CVO’s, met in totaal zo’n 15 participerende docenten
en ICT-coördinatoren, deel aan het project. Na een grondige probleemverkenning
en in het verlengde daarvan, een aanpassing van een aantal onderhoudsmodules,
zijn de vier CVO’s in januari 2005 gestart met het uittesten van de omgeving in de
praktijk (i.e. in een klassituatie met effectieve cursisten).

De technische randvoorwaarden worden op een centraal niveau geregeld (o.a.
backup, serverbeheer, licenties, ...), terwijl de didactische invulling op instellingsni-
veau gebeurt. Elke docent staat in voor zijn eigen virtuele klas, de CVO’s staan in
voor de didactische ondersteuning van de participerende docenten en voor het
administratieve aspect (o.a. inschrijven cursisten, toewijzen cursisten aan klassen,
...). Deze verdeling van bevoegdheden zorgt ervoor dat samenwerking mogelijk is,
waar wenselijk, zonder dat de instellings- of leerkrachtenbevoegdheden aangetast
worden.
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Het ligt niet in de lijn van de verwachting dat de introductie van deze digitale leer-
omgeving het onderwijs van de betrokken docenten significant zal veranderen tij-
dens de introductiefase. Het is bekend dat technologie geen revolutie teweegbrengt
in de onderwijsmethodiek, maar wel een geleidelijke verandering met zich mee
brengt (Collis, Van der Wende 2002). Toch verwachten we dat de toegenomen
samenwerkingsmogelijkheden (met in het bijzonder de mogelijkheden tot herge-
bruik van de BIS Online-lessen) invloed zullen hebben op de leeromgeving die de
docenten opbouwen voor de cursisten.

In het kader van CVO-Online, volgen ook 17 CVO-leerkrachten een didactische
online cursus over e-Leren (http://www.eliseleren.be). De opgedane ervaringen bin-
nen CVO-Online en binnen de online cursus over e-didactiek, worden gedeeld op
het recent opgestarte groepsweblog over e-Leren in het volwassenenonderwijs
(http://cvo-online.edublogs.be). Op dit blog worden reacties van ICT-coördinato-
ren, directies, leerkrachten, en vanuit het departement Onderwijs verzameld, en
zijn feedbackmogelijkheden aanwezig.

CVO’s die interesse hebben in het gebruik van de leeromgeving van BIS Online of
in het gebruik van het multimediale cursusmateriaal van BIS Online, kunnen con-
tact opnemen met de dienst BIS Online (via info@bisonline.be) of rechtstreeks
met de projectverantwoordelijke (maarten.cannaerts@ond.vlaanderen.be).
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