


Programma 
• Terugblik oriëntatieopdracht 
• Weblogs voor interactief leren: introductie en 

leerproces 
• Theorie en onderzoek 
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Ter introductie werd het programma van de live sessie kenbaar gemaakt…



Oriëntatieopdracht 



Interactief leren 
• Interactie, dialoog en 

reflectie tussen lerenden 
• Ook interactie met 

content (niet focus van 
deze week) 

Aletheia Fluitsma
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In de orientatie opdracht gaven sommige deelnemers als antwoord dat interactief leren ook wordt ingezet bij toetsen en interactie met content. Deze live sessie lag de focus op interactie, dialoog en reflectie tussen lerenden.



• Veelomvattende elektronische leerplatforms 
• Sociale netwerken 
• Weblogs  
• E-mail 
• Tools synchrone communicatie 
• Messaging en Yammer 
• Feedback (o.a. FeedbackFruits) 
• Brainstorming (Padlet etc) 

Interactief leren 
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Facebook, Twitter, LinkedIn
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Tools voor Interactief leren:
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Blackboard, it’s learning, Moodle
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bijv. wordpress
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Google hangout, blackbourd lab., skype, todaysmeet
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sms, chat, 
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Mindmaster



Discussiefora 
• Open, veel autonomie 
• Beoordelen of niet? 
• Structureren of niet? 
• Ruimte voor verdieping (itt fragmentatie) 
• Führen oder Wachsen lassen? 
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Speciaal werden de discussiefora toegelicht omdat de meningen erover verdeeld waren wat er in het onderwijs gaat werken.
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meer ruimte dan bijv. twitter
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Moet je het leiden of loslaten. In deze MOOC moeten we bijvoorbeeld minimaal op twee bijdragen van anderen reageren.



Argumenten 
• Gebruikersgemak, intuïtief, overzichtelijk 
• Snel (kunnen reageren) 
• Aparte accounts  
• Kosten 
• Autonomie in gebruik 
• Application overload  
• Didactische toepassing 
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Argumenten om Tools te gebruiken:
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Ontbreekt bij leeromgevingen.
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Een platform, anders wordt het onoverzichtelijk
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Mensen willen graag gatis tools. Vraag is: Wat is gratis? Waarom?
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Als docent kun je zelf bepalen welke tools je gebruikt
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Voorkeur voor 1 platform om niet overdonderd te worden door te veel applicaties, vooral uit perspectief van de student.
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Bijv. om voorkennis te activeren



Pseudo-academic writing (Anderson, 2006) 
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Voorbeeld van Weblog



Wanneer inzetten? 

By Cham (Christian Amet) (Eigen werk) CC-BY-, 
via Wikimedia Commons 

Schrijfvaardigheden 
Kritisch denken 

Reflectie 
Verdiepende interactie 
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Welke vaardigheden worden ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt het volgende:



Leeractiviteiten 
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-	Filteren en selecteren-	Persoonlijk (bijvoorbeeld stageverslag wat ze meemaken,  in het buitenland)-	Kennislogs (observaties en reflecties, bijv. -	Waarderen-	Delen



Hoe inzetten? 
• Schrijven over specifieke onderwerpen,  

kennis vergaren 
• Privéleven, dagelijks leven 
• Emoties en gevoelens 
• Interactie en communicatie met anderen 
• Beoordeling  
• ‘Task management tool’  
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Hoe inzetten in het onderwijs
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Inhoudelijk opdracht geven
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voor stagiares in buitenland lastig om zichzelf blood te geven
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Blog is openbaar, en dus lastig.
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Peer assesment: Op elkaar reageren op een blog telt mee voor de beoordeling
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Docenten gebruiken blogs om opdrachten te geven of materialen te delen etc.
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Blog moeten een toegevoegde waarde hebben!





Theorie en onderzoek 



Bron 
Sim, J. W. S., & Hew, K. F. (2010). The use of 
weblogs in higher education settings: A review 
of empirical research. Educational Research 
Review, 5(2), 151–163. 
doi:10.1016/j.edurev.2010.01.001 



Onderzoeken 
• Geen experimenteel onderzoek beschikbaar 
• Kortlopend onderzoek: te kort? 
• Veel zelfrapportages 
• Novelty effect kan optreden (Clark, 1983) 
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Onderzoek naar Blogs?
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Het is tijdelijk interessant. Als nieuwe eraf is, is het minder interessant.
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Onderzoekmateriaal



Zwak, sterk, 
randvoorwaarden 
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Zwakke kanten van een Blog:

-Studenten vinden het niet altijd leuk. Weinig bekend waarom. Schrijven vindt niet altijd leuk. Mogelijkheid is om videologs te gebruiken als dit het geval is.-Tijdsinvestering is groot-Privicy, het is openbaar: geen veilige omgeving. Maar je kunt een prive maken- Soms is het mogelijk om anoniem te reageren. Als dat niet gemonoreerd wordt kan dat tot negatieve reacties leiden.-Er wordt gezegd dat je met blogs een breed publiek kunt bereiken maar slechts weinigen slagen hierin-Sommigen mensen hebben geen affiniteit met ICT
-Studenten zijn bang om elkaar te bekritiseren.
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Sterke kanten van een Blog:

-Vaardigheden ontwikkelen(schrijfvaardigheid, kritisch denken, reflectie, verdiepende interactie)-Sociale network verbreden (zowel online als face to face)- Werkt motiverend-Gebruiksvriendelijk



Sterk/zwak 
• Effectiviteit: **** 
• Efficiëntie: **** 
• Usability: **** 
• Eenvoud: ** 
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NB. Bloggen moet je inbedden in je onderwijs (studenten op beoordelen wil het succes hebben.
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Docent heeft sterren gegeven om aan te geven hoe zinvol het gebruiken van bloggen waarvoor is:



• Benodigde randvoorwaarden: *** 
• Feedback en assessment: *** 
• Portabiliteit: **** 
• Motivationeel: *** 

Sterk/zwak 



Contactgegevens 
 

wilfred.rubens@ou.nl 
 
@wrubens 
 




