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1 Onderwerpsverkenning 

 

1.1 Referentie van het artikel (J.HUIZINGA)          

                                                       

J.HUIZINGA, R. HORDIJK & A. LUBSEN. De wereld als leeromgeving. Speels en creatief 

gebruik van gps en mobiele techniek in het onderwijs. SURFnet in samenwerking met 

Kennisnet, Creative Learning Lab van Waag Society, Universiteit van Amsterdam, 

http://www.mobieleonderwijsdiensten.nl/attachments/session=cloud_mmbase+1765200/

Wereld_als_leeromgeving.pdf;jsessionid=17BC4598F641B5872F9980FB9269767F, op 

08/12/2008, 44p. 

 

1.2 Context van het artikel 

Het artikel is een online publicatie uitgebracht door SURFnet in samenwerking met  

Kennisnet, Creative Learning Lab van Waag Society en de Universiteit van Amsterdam.  

SURFnet werkt als schakel tussen het hoger onderwijs en onderzoek. Samenwerking wordt 

mogelijk door SURFnet6 (een netwerkinfrastructuur). SURFnet staat voor verwerven en delen 

van kennis door middel van onderzoek op onderwijsvlak  

Kennisnet is een portaalsite over onderwijsgerelateerde onderwerpen. Je vindt er informatie, 

leermateriaal, toepassingen en nieuwsoverzichten met betrekking tot het onderwijs.  

Het Creative Learning Lab onderzoekt de mogelijkheden van innovatieve technologiën 

binnen het onderwijs. Het ontwikkelt materialen en zet projecten op.  

De Universiteit van Amsterdam is een universiteit met 7 faculteiten. Je kan er terecht voor 

onderwijs of onderzoek op vlak van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, 

economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en 

tandheelkunde. 

 

1.3 Auteur 

De inhoud en redactie van de publicatie is het resultaat van de samenwerking tussen drie 

personen. 

 



4 

 

1.3.1 drs. J.C. Jantina Huizenga 

Zij wordt in het artikel zelf aangeduid als promovenda game-based learning, ILO, Universiteit 

van Amsterdam. 

Op haar webpagina (Persoonlijke pagina van J.C.Huizenga) is terug te vinden dat zij PHD-

student is in het instituut voor de lerarenopleiding met als onderzoeksgebied ‘gamen in het 

onderwijs’ Er staat eveneens een adres, telefoonnummer en e-mail adres 

(J.C.Huizenga@uva.nl) vermeld. 

Zij haalde vroeger reeds een bachelor in sociaal werk evenals een bachelor en master in 

‘educatie en kind’. Haar interesses gingen altijd al uit naar de toegevoegde waarde van ict 

voor het onderwijs. En in april 2007 begon ze met haar masterproject ‘digital games and 

Game-based Learning in Secondairy Education’. Voor dit project deed ze onderzoek naar het 

mobiel spel ‘frequency 1550.’ 

Haar werk werd verscheidene keren gepubliceerd: 

 

• AKKERMAN,S., ADMIRAAL,W., & HUIZENGA, J. Storification in history education: a 

mobile game in and about medieval Amsterdam. Computers & Education. 

• HUIZENGA, J., HORDIJK, R.& LUBSEN, A. De wereld als leeromgeving: speels en 

creatief gebruik van GPS en mobiele techniek in het onderwijs. SURFnet in samenwerking 

met Kennisnet, Creative Learning Lab van Waag Society, Universiteit van Amsterdam,        

http://www.surfspace.nl/nl/Redactieomgeving/Publicaties/Documents/Wereld_als_leeromgevi

ng[1].pdf, op 08/12/2008, 44p. 

Dit artikel bestaat ook in het Engels "The world as learning environment" 

• HUIZENGA,J., ADMIRAAL,W., AKKERMAN,S., & DAM,G. ten. Learning History by 

playing a mobile city game. In D. Remenyi(Ed.), Proceedings of the 1st European Conference 

on Game-Based Learning (ECGBL), October 2007, University of Paisley , Paisley , Scotland 

(pp. 127 – 134). Reading , UK : Academic Conferences Limited. 

• HUIZENGA,J., ADMIRAAL,W., AKKERMAN,S., & DAM,G ten. Learning History by 

playing a mobile city game. In A. Popova (Ed.), Proceedings of the 3rd Technology-enhanced 

Learning Enlargement Workshop, September 28th. 2007 Sofia Bulgaria (pp. 31-41). Sofia : 

St. Kliment Ohridski University Press. 

 

1.3.2 Rinske Hordijk 

In het artikel aangeduid als programmaleider Creative Learning, Waag Society. 

Op de website van Waag Society staat dat zij sinds 1 januari 2007 in dienst is als 

programmaleider van Creative Learning. Zij heeft al eerdere ervaringen met het uitvoeren van 

digital playground-workshops, digitale media en productontwikkeling op gebied van media-

educatie. Bijvoorbeeld de online leeromgeving shop4media.nl. 
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Via de Waag Society website vind je ook het telefoonnummer en het e-mailadres 

(rinske@waag.org) van Rinske Hordijk. 

 

1.3.3 Astrid Lubsen  

Astrid Lubsen is tenslotte de usability researcher bij Waag Society. Zij doet 

gebruikersonderzoek voor diverse projecten. Zij heeft meegewerkt aan de projecten Scottie, 

Self City en organiseerde de Designdag bij Waag Society in 2007. 

Ze is werkzaam sinds 1-7-2007. De Waag Society website vermeldt ook een telefoonnummer 

en het e-mail adres (astrid@waag.org) van Astrid Lubsen. 

 

1.4 De structuur van het artikel 

 

Het artikel begint met een inleiding en is vervolgens onderverdeeld in drie grote delen. De 

theoretische context, voorbeelden van toepassingen en een reflectie. Elk van die delen is 

verder uitgewerkt en bevat meerdere tussentitels om het geheel leesbaarder te maken. 

De theoretische context omvat het mobiel leren, het locatie gebaseerd leren door GPS, game-

based learning, de onderwijskundige context en er worden eveneens aandacht geschonken aan 

de voordelen en valkuilen van m-learning. 

Voorbeelden beslaat eigenlijk het grootste deel van het artikel. Hierin worden verschillende 

projecten besproken die m-learning toegepast hebben (of dit nog doen). De zingende stad, 

Lopen Leren, Create-a-scape:Savannah, Veenquest, Timelab, Soundwalk, Frequentie 1550, 

Games Atelier, Mobile Math, Biocaching, Mobile Learning Game Kit, Outbreak@MIT. Elk 

voorbeeld wordt besproken aan de hand van een beschrijving en ervaringen. 

In de reflectie wordt gereflecteerd over de doelen, de doelgroep, de werkvormen, de 

meerwaarde, docenten en het gebruik(sgemak) van de technologie. Tenslotte vind je er nog 

een schema met een overzicht van alle beschreven projecten met extra informatie over elk 

project. 

Het artikel eindigt met een opname van de geraadpleegde literatuur en een colofoon. 

Het artikel is logisch opgebouwd en vlot leesbaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van voet- 

of eindnoten. In de tekst zelf worden moeilijke woorden wel verduidelijkt tussen haakjes en 

bij de voorbeelden vind je telkens een kadertje met ‘facts and figures’ over het betreffende 

project. 
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1.5 Verwerking van het artikel 

 

1.6 Opstellen van de lijst 

 

1.6.1 Bronnen en websites 

 

www.dezingendestad.nl 

www.lopendleren.nl 

www.createascape.org.uk 

www.veenquest.com 

http://education.mit.edu/epal/ar 

www.digitalplayground.nl 

www.frequentie1550.nl 

www.mobieleonderwijsdiensten.nl 

 

 

www.gamesatelier.nl 

www.7scenes.org 

www.mobilemath.nl 

www.biocaching.nl 

www.mlgk.nl 

http://education.mit.edu/ar/oatmit.html 

http://www.natuurlijkleren.net 

  

 

•  EPN-Platform voor de informatiesamenleving. Parels en Groeibriljanten: 8 denkers over 

de toekomst van het onderwijs. 

http://www.ictopschool.net/onderzoek/iles/parels_groeibriljanten.pdf , 2004 

•  FILIUS, R.M. &AKKERMAN, S.F. Rapport Onderwijs met educatieve games bij de 

Universiteit Utrecht.  

http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/downloads/200802%20RF%20-

%20Rapportgaming%20def.pdf , 2008 

•  FRANSEN, J. Mobile Learning: een verkenning; Stand van zaken en verwachtingen voor 

de  nabije toekomst.  http://www.mobieleonderwijsdiensten.nl, 2008 

•  KIRRIEMUIR, J.& MC FARLANE, A.  Literature Review  in Games and Learning. 

http://www.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Games_Review.pdf , 2004 

•  NAISMITH, L., LONDSDALE, P., VAVOULA, G.,  & SHARPLES, M. , Literature 

review in mobile Technologies and learning. Bristol, UK: Futurelab Report.   

www.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Mobile_Review.pdf , 2006 
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•  OBLINGER, D. (red.)  Authentic learning for the 21st Century: an overview.  

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3009.pdf , 2007 

•  OOIJEN, VAN, F. . M-learning  Adviesrapport: welke mogelijkheden zijn er voor 

Codename Future voor integratie van mobiele applicaties in haar lesmateriaal? 

Ongepubliceerd eindwerk, Amsterdam: HvA.Te leen bij mediatheek Leeuwenburg 

Amsterdam, 2006 

•  KLOPFER, E., & SQUIRE, K. Environmental Detectives: The development of an 

augmented reality platform  for environmental simulations. In: Educational Technology 

Research and  Development, 2008, jg56, p203-228. 

•  KLOPFER, E. Augmented Learning: Research and Design of Mobile Educational Games. 

Cambridge Massachusetts USA, In: The  MIT Press, 2008 

•  KUKULSA-HULME, A., & TRAXLER, J. Mobile learning; A handbook for educators and 

trainers. (Eerste ed.),  London UK: Routledge, 2005 

•  N. & LOWYCK, J.(red.)  Onderwijskunde: een kennisbasis voor professionals. Groningen, 

Wolters-Noordhoff, 2003 

 

1.6.2  Namen van instellingen en organisaties 

•  SURFnet: www.surfnet.nl  

•  Stichting Kennisnet  www.kennisnet.nl  

•  Creative Learning Lab www.creativelearninglab.org  

•  Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) www.ilo.uva.nl  

•  Freudenthal Instituut  

Bezoekadres: 

Princetonplein 5, 

3584 CC Utrecht 

tel: 030 - 253 11 79 

fax: 030 - 253 74 94 

email: cdbeta@cdbeta.uu.nl 

Postadres: 

Universiteit Utrecht 

Postbus 80.000 

3508 TA Utrecht 

•  Waag Societ  http://www.waag.org/  

•  Hogeschool Leeuwarden, lectoraat ICT en  veranderende didactiek (lector J.Lepeltak)   

www.nhl.nl  
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Tesselschadestraat 12 

8913 HB Leeuwarden, Netherlands 

+31 58 2511251 

 

1.6.3 Specialisten 

drs.  J.C.  Jantina Huizenga  

 

1.6.4 moeilijke woorden 

• Applicatie: toepassing  

•  Augmented reality: Is een combinatie van elementen uit de echte wereld binnen de virtuele 

wereld van het spel. 

• Authentieke context: De echte context, context die je zelf kan ervaren en beleven 

tegenover de context die je in leerboeken aantreft. 

• Concept: een basisidee van waaruit men vertrekt. 

• Constructivisme: Een stroming binnen het onderwijs die ervan uitgaat dat kennisoverdracht 

geen passief gebeuren is, maar dat kennis het gevolg is van het individueel construeren van 

een eigen betekenisgeving door ervaring, achtergrond en houding. Het leerproces is 

belangrijker dan 'weten' en verschillende leerlingen hebben verschillende leerstijlen waar de 

leraar rekening mee moet houden. 

•  Curriculum: leerprogramma van de school. Het curriculum wordt door scholen zelf 

ingevuld zodat het voldoet aan de leer- en einddoelen. De ene school laat hierbij al meer 

ruimte tot flexibel werken dan de andere. 

•  Digitale generatie: huidige generatie die leert aan de hand van wedstrijden, experimenten, 

praktijkervaring, spelletjes. En bij elk van deze methodes van informeel leren speelt, onder 

een of andere vorm, ook een ICT-component mee. 

•  Digitale kaart: kaart in digitale vorm. Bijvoorbeeld op een GPS-toestel 

• Face-to-face overleg: niet-digitaal overleg. 

•  Game: een game is een virtueel 'spel'. Het heeft een doel dat bereikt moet worden door het 

overwinnen van hindernissen. Bepaalde regels moeten gevolgd worden binnen een context 

van de game. Een game bevat meestal een competitie-element en er kan geëxperimenteerd 

worden met verschillende rollen of karakters.  

•  Game-based leren: Leren door middel van een 'game'. 

•  Game-flow: de volledige betrokkenheid in het spel (de game) . 
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•  GPS: plaatsbepalingstechnologie. Het GPS-toestel staat in verbinding met satellieten en laat 

de gebruiken toe zijn/haar plaats te bepalen en routes uit te stippelen en volgen.  

•  Gps-wandeling: wandeling met GPS. De wandelaar moet de route volgen/vinden door 

gebruik te maken van de GPS.  

• Immersion: Volledig opgaan in iets (bijvoorbeeld in een spel zodat opdrachten die normaal 

enige reserve oproepen toch gedaan worden in de context van het spel.) 

•  Innovatief : vernieuwend 

• Leerdoelen: de leerdoelen geven richting aan het leren. Ze geven aan wat men op vlak van 

het leren wil bereiken binnen een bepaalde termijn.  

•  Leeromgeving: Het geheel van maatregelen, materialen, begeleidingsvormen die 

omstandigheden creëren waarin we kunnen leren.   

•  Mediascape: een verzameling van locatiegebonden beelden, teksten en geluiden die als 

een ‘laag’ over de echte wereld komen te liggen.  

•  M-learning: mobiel leren. Leren door middel van mobiele apparaten zoals GPS, mobiele 

telefoon, laptop, PDA, smartphones… 

•  Navigatiemiddelen: middelen om te navigeren. Bijvoorbeeld een kompas, GPS.  

•  Navigeren: De kunst om te komen daar waar je wilt door het uitstippelen/volgen van een 

(geplande) route. Hierbij is het belangrijk zowel je eigen positie als het doel te kennen. 

Immersion: Volledig opgaan in iets  

• Participatie: deelname 

• PDA: Personal Digital Assistant. Soort minicomputer wat computer-, telefonie-, fax- en 

netwerkfuncties combineert. 

•  Pilot: proefversie 

•  Randvoorwaarden: Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn vooraleer men aan het 

eigenlijke project/werk kan beginnen. 

• Simulatie: Nabootsen van een situatie/omgeving 

•  Smartphones: Kan als telefoon en/of PDA gebruikt worden. De smartphone bevat o.a. 

extra's zoals een groot scherm, agendafunctie, de mogelijkheid om e-mails te versturen, 

muziek te beluisteren, foto's te trekken, soms bestaat de mogelijkheid om te navigeren door 

middel van een ingebouwde GPS. 

•  Storyboard: een storyboard is de leiddraad voor het verhaal (of het spel). Het deelt het 

verhaal op in scènes zodat van daaruit het eigenlijk spel kan gemaakt worden. 

•  Setting: is de context en de locatie waarin het spel plaats vindt 
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• Transfer: overzetten (van gegevens) 

• Veldwerkcursus: leren op het 'veld'. Ter plaatse leren. Leren in authentieke context. 

•  Videophone: telefoon die zowel audio als video-elementen ondersteunt. 

•  Workshop: studiemethode die praktijk met theorie combineert. Meestal in 1 of meerdere 

sessies gegeven. Specifiek gericht naar praktijktoepassing. 

Bronnen : (Wikipedia), (Van Dale),  (Studiedag ‘Informeel leren: nieuwe leermethodes bij de 

digitale generatie’, 2008) 

 

1.7 Samenvatting van het artikel 

1.7.1 Theoretische context 

Mobiel leren 

Het Mobiel leren is een onderdeel van het e-leren. Mobiel betekent dat het leren draadloos en 

plaatsonafhankelijk gebeurt. Altijd en overal als het ware. Geschikte media hiervoor zijn GPS, 

laptops, mobiele telefoons, smartphones, PDA 

Locatiegebaseerd leren door GPS 

Het locatiegebaseerd leren is dan weer onderdeel van het mobiel leren. Het gaat hier om ‘ter 

plaatse’ leren of authentiek leren. De context is heel belangrijk en zorgt ervoor dat het leren 

concreter wordt. In plaats van uit je handboek te leren trek je de echte wereld in.  

Game Based learning 

Game based learning is het leren door ‘games’. Om van een game te kunnen spreken moet er 

een doel, competitie, hindernissen, regels en context zijn. Veelal is er ook de mogelijkheid om 

te experimenteren met verschillende rollen en karakters.  

Leren door middel van een game werkt motiverend. De leerinhouden worden beter beleerd en 

dus beter onthouden. Leerlingen leren samen werken en voelen zich meer betrokken tot de 

leerinhoud. Games bieden ook de nodige uitdaging en de fantasie en nieuwsgierigheid van de 

leerlingen worden geprikkeld.  

 

1.7.2 Onderwijskundige context 

Mobiel leren past perfect binnen het  ‘nieuwe leren’ waarbij leerlingen niet louter moeten 

kunnen reproduceren, maar hun kennis ook zelf actief moeten creëren.  

Mobiel leren richt zich op de échte wereld en de leerinhoud komt tot leven.  
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Het is belangrijk voor ogen te houden dat de technologie niet het doel, maar het middel tot 

leren is.  

Voordelen en valkuilen 

De voordelen van mobiel leren werden hier en daar reeds aangehaald.  

• Het is tijd-en plaatsonafhankelijk 

• Er is een snelle communicatie 

• Leerlingen hebben toegang tot diverse bronnen 

• Er is kans tot veilig experimenteren 

Ook het GPS-gebruik biedt specifieke voordelen: 

• Het is locatiegebonden  

• Daardoor is de beleving van de leerinhoud intenser 

• En is er een meer directe context  

Mogelijke valkuilen voor beiden kunnen zijn:  

• Technologie is kostelijk. De investering in nieuw materiaal kan voor een school te 

zwaar zijn. PDA’s en GPS toestellen kunnen in sommige gevallen ook verhuurd 

worden.  

• Sommige scholen zijn al wat losser in hun curriculum dan anderen. Binnen een strak 

lessenpaket kan het voor de leraar moeilijker zijn om het mobiel leren te integreren.  

• Men moet goed nagaan of men de technologie als middel of als doel op zich wil gaan 

gebruiken.  

1.7.3 Voorbeelden 

Lager onderwijs 

Naam project  Vakgebied  Website  Apparatuur/ technologie  

Zingende stad Muziek, variabel www.zingendestad.nl  

 

Mobiele telefoon met PDA 

Lopend leren  Vakoverschrijdend  www.lopendleren.nl  

 

PDA 

Create-a-scape  Vakoverschrijdend  www.createascape.org.uk PDA met GPS 

Veenquest  Biologie www.veenquest.com  

 

PDA met GPS 
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Middelbaar onderwijs 

Naam 

project  

Vakgebied  Website  Apparatuur/ 

technologie  

Veenquest  Biologie www.veenquest.com  

 

PDA met GPS 

Time lab  Natuurweten-

schappen  

http://Education.mit.edu/drupal/ar  

 

PDA met GPS  

Soundwalk  Projectonder-wijs  www.digitalplayground.nl  MP3-speler 

Camera, laptop  

Frequentie 

1550  

Geschiedenis  www.frequentie1550.nl  

www.gamesatelier.nl  

 

Mobiele 

telefoon, PDA 

met GPS  

Games 

Atelier  

Vakoverschrijdend  www.gamesatelier.nl Mobiele 

telefoon, GPS  

Mobile Math  Wiskunde  www.mobilemath.nl  Mobiele telefoon 

met GPS  

Hoger onderwijs 

Naam project  Vakgebied  Website Apparatuur/ technologie  

Biocaching  Biologie  www.biocaching.nl  

 

PDA met GPS  

Mobile 

Learning Game 

Kit  

Vakoverschrijdend  www.mlgk.nl  

 

Mobiele telefoon en GPS  

Outbreak@MIT  Variabel  http://education.mit.edu/ar/oatmit.html  

 

PDA met GPS  

 

1.7.4 Reflectie 

Doelen 

Het is belangrijk om als docent duidelijk voorop te stellen WAAROM je als docent kiest voor 

mobiele technologie. 
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Doelgroep 

Het soort activiteit/de spelvorm is afhankelijk van de doelgroep. 

- Lager onderwijs:  Spanning en een sterk verhalend aspect spreken het meest aan. 

- Secundair onderwijs: Bij tieners staat aansluiting bij de belevingswereld voorop. 

Competitie, actief met kennis omgaan en kennis creëren zijn eveneens belangrijke 

aandachtspunten.  

- Hoger onderwijs: Leerlingen uit het hoger onderwijs willen zelfstandig, overal en 

altijd kunnen leren. Ook wil de student een zekere invloed op de content van de 

leerinhoud.  

Werkvormen 

Elke vorm van spelstructuur motiveert. Het blijft echter wel belangrijk werkvormen te 

combineren (game en nabespreking in de klas) zonder daarbij de game-flow te verstoren.  

Mogelijke variaties binnen eenzelfde  game zijn:  

- Het spel alleen of in teams spelen 

- Een bestaande route volgen of zelf een nieuwe route maken 

- De leraar kan deelnemen, coachen of observeren.  

Meerwaarde 

De meerwaarde van het mobiel leren is duidelijk.  

- Het geleerde wordt beter onthouden door actief deel te nemen 

- Er zijn mogelijkheid om dingen te beleven die in het echt niet mogelijk zijn  

- De motivatie  van de leerlingen stijgt door samenwerking en competitie 

- Data kunnen op verschillende momenten verzameld worden en over langer tijd 

worden geanalyseerd 

De docent en het gebruik(sgemak) van de technologie 

Het is als docent belangrijk om te durven leren van je studenten. Het vergroot hun 

zelfvertrouwen en door uit te leggen leren ze zelf ook bij.  

De Inzet van de docent verschilt per project en ook de technische kennis die vereist is kan 

sterk schommelen naargelang het gekozen project.  

Belangrijke punten bij het werken met m-learning zijn enthousiasme, een goede begeleiding 

van de studenten, aansluiten bij leervoorkeuren van de groep waarmee je werkt. Leerdoelen 

moeten ook steeds duidelijk op voorhand bepaald worden. Het spel moet voldoende uitdaging 

bieden en de leraar moet ten allen tijde nuttige feedback kunnen geven.  
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2 Beschikking krijgen en meer zoeken 

(stap3) 

2.1 Kranten 

 

1. Provincie wil digitale kloof dichten 
gazet van 

Antwerpen 

04/10/20

07 

2. Wetenschappelijk instituut pleit voor gebruik van 

games in klassen 

Het belang van 

Limburg 

07/02/20

08 

3. Scholengroep Limburg Noord start onderwijs met 

de laptop 

Het belang van 

Limburg 

25/08/20

08 

4. Roof eens een diamant (en leer iets bij) Standaard Online 
27/10/20

08 

5. Elk kind in ziekenhuis heeft laptop Standaard Online 
28/06/20

08 

 

2.2 Tijdschriften 

 

Persoon en 

gemeenschap 

DE CORTE G. & YDE P. De leraar als digitale duizendpoot., In: 

Persoon en gemeenschap, jg. 53, nr 5, p 371-380 

 

D'HAESE I. Leraren en docenten: web als leeromgeving, In: Persoon 

en gemeenschap, jg. 59, 2006-2007, nr 1/2, p 39-46 

2.3 Eindwerken 

 

Het aantal eindwerken over dit onderwerp is erg beperkt. Omdat ieder lid van de groep iets zou 

hebben kozen we elk één eindwerk.  

LEMAHIEU H., OPSOMER T. (promotor) ICT in het basisonderwijs, eindwerk/stageverslag, 

Torhout, 2004 (KATHO campus Torhout 1e verdieping) - 50 p. 
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2.4 Monografieën 

 

1. BAARS, G., WIELAND A. & VAN DE VEN, M. //Leren (en) doceren met digitale 

leermiddelen in het hoger onderwijs // Lemma, Den Haag, 2006. - 188 p. 

2. AWOUTERS, V., SCHUER, J. //Digitale didactiek: de elektronische leeromgeving als 

krachtig hulpmiddel bij competentieleren // De Boeck, 2005. - 166 p. 

3. VAN PETEGEM P., DI PERNA J. e.a. //Didactiek van het open leercentrum : begeleid 

zelfstandig leren implementeren // Wolters Plantyn, Mechelen, 2006. - 190 p. - (Begeleid 

zelfstandig leren; Aflevering 14). 

4. ELEN, J. LAGA E. //Muizen in het auditorium : ICT in het hoger onderwijs // Garant, 

Leuven, 2002. - 216 p. 

5. DELEU A., WANTE D. // Puzzelen aan een uitdagende leeromgeving : basisdidactiek voor 

de leraar lager onderwijs // Plantyn, Mechelen, 2008. - 246 p. 

 

3 Contextualiseren (stap 4) 

3.1 Organisaties
1

  

 

3.1.1 SURFnet (SURFnet) 

 

Herstellingskritiek 

De overkoepelende organisatie waartoe SURF net behoort is de SURF-organisatie.  Samen 

met SURFfoundation en SURFdiensten  vormt SURFnet binnen de SURF-organisatie een 

uitgebreid netwerk waarbinnen scholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen nauw 

kunnen samenwerken aan innovatieve ICT-voorzieningen.  

 De webpagina bevat origineel materiaal zoals het jaarverslag. Je vindt er uitgebreide 

gegevens over hun opzet, doelstellingen, werknemers, gebruikers en zo meer. De informatie is 

niet gemanipuleerd of aangepast.  

 

 

 

                                                           
1
 Er zijn 325 woorden geteld vanaf ‘organisaties’ tot ‘statistieken’ 
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Oorsprongskritiek 

De informatie is controleerbaar en betrouwbaar. Je kan doorklikken naar het jaarverslag, naar 

verbonden instellingen. Je vindt er e-mailadressen van werknemers en verantwoordelijken. Je 

vindt er ook het volledig adres met routebeschrijving van de vestiging inclusief 

telefoonnummer, fax en e-mailadres.  

De pagina is gemaakt door de redactionele dienst van SURFnet, en er is dus redactionele 

controle. Er wordt veelvuldig verwezen naar bronnen en relevante websites via linken binnen 

de tekst. SURFnet geeft nieuwsbrieven uit, organiseert bijeenkomsten en biedt verscheidene 

publicaties aan op de websites. Jaarverslagen, flyers, resultaten van gebruikersonderzoek enz.  

 

Interpretatiekritiek 

Omdat er op SURFnet geen volledige teksten te vinden zijn en SURFnet niet werkt met één 

auteur heb ik een willekeurige tekst genomen om te bespreken.  

In de gekozen tekst (Toekomstscenario 2020) geeft de auteur van SURFfoundation een 

inleiding op verschillende toekomstscenario’s voor 2020.  

De auteur stelt de informatie goed voor. Er wordt geen standpunt ingenomen daar het gaat om 

een voorstelling van een project. De tekst is dus beschrijvend en samenvattend. Er worden 

vooral feiten naar voorgebracht al zit er hier en daar stukje mening in. Bijvoorbeeld in de zin: 

‘Toekomstmuziek? Nee, in 2020 de dagelijkse praktijk’ Vermits de auteur onmogelijk kan 

weten hoe de wereld er in 2020 zal uitzien is dit een mening en geen feit.   

Bevoegdheidskritiek  

De auteurs van SURFnet zijn medewerkers in dienst van de SURForganisatie. Zij zijn 

deskundigen inzake ICT en/of onderwijs en kunnen dus met inzicht en voorkennis 

rapporteren.  

 

Rechtzinnigheidskritiek 

De webpagina van SURFnet is heel degelijk en uitgebreid. Alle gegevens die de lezer of 

gebruiker zou kunnen nodig hebben zijn aanwezig.   

 

3.2 Statistieken 

 

Cijfermateriaal omtrent e-leren (webleren, afstandsleren) vinden we o.a. bij in het jaarverslag 

van de VDAB. Je kan er het aantal werknemers vinden die zich via webleren of afstandsleren 

hebben bijgeschoold.  

Via http://aps.vlaanderen.be kom  je terecht bij een hoop gegevens aangaande de digitale 

kloof.  Evenals het percentage mensen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten om 

kranten, tijdschriften, e-banking enzomeer te raadplegen.   
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Als je op www4.vlaanderen.be (regering) ‘ICT’ ingeeft als zoekterm vindt je eveneens een 

hoop cijfergegevens Je vindt er gegevens over het e-government, e-vaardigheden van de 

Europese burgers, het algemeen gebruik van computers en internet, online verkopen en kopen 

van bedrijven en nog meer.  

Bijvoorbeeld: e-learning: percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet 

gebruikten i.k.v. een opleiding i.k.v. tewerkstellingskansen. 

 

3.3 Juridische context 

Via Juriwel kon ik niet meteen iets vinden wat betreft e-leren. In een document van vocb 

(Elektronisch ondersteund leren: een introductie) stond er dan wel weer een verwijzing naar 

het decreet betreffende het volwassenenonderwijs.  

“In het decreet betreffende het Volwassenenonderwijs lezen we dat het VOCVO en de 

pedagogische begeleidingsdiensten in de toekomst zullen samenwerken. 20% van hun 

middelen moeten besteed worden aan de gezamenlijke uitvoering van een aantal 

ondersteuningsopdrachten. Eén daarvan behelst de ontwikkeling van expertise en 

expertise-uitwisseling in zake afstandsleren, e-leren en gecombineerd onderwijs.” 

Het decreet zelf (Decreet van 15/06/2007, 2007) stelt onder “Kennis- en expertiseontwikkeling 

in het volwassenenonderwijs” onder punt 7 dat “expertise en expertise-uitwisseling 

ontwikkelen in zake afstandsleren, e-leren en gecombineerd onderwijs” nodig zijn.  

Via VLOR (VLOR, 2005) vinden we nog een advies over de conceptnota van het decreet 

volwassenen-onderwijs met op pg. 4 een stukje over het afstands- en e-leren.  

“De raad dringt aan op een actiever beleid dan tot nu toe het geval is geweest, en 

dringt er bij de overheid op aan:                                                                                                                        

-  een elektronisch leerplatform voor alle CVO’s en CBE’s ter beschikking te stellen of 

te faciliteren;                                       

-  middelen te voorzien voor deskundigheidsbevordering van centra en leerkrachten 

inzake ICT en inzake “digitale didactiek”;                                                                                              

-  middelen te voorzien voor de aanmaak en het beheer van geschikte en herbruikbare 

leermiddelen (content management);                                                                                             

-  de expertise te valoriseren die in het volwassenenonderwijs in bestaande  

initiatieven terzake reeds is opgebouwd;                                                                                                    

-  de toegankelijkheid van dit aanbod voor alle burgers bewaken” 

Tenslotte stuitte ik in mijn zoektocht ook nog op het beleidsplan van minister Frank 

Vandenbroucke  ‘Competenties voor een Kennismaatschappij’
2
. Dit uitgebreid plan bespreekt 

alle aspecten ICT binnen het onderwijs in het algemeen waaronder ook e-leren specifiek.  

                                                           
2
 FRANK VANDENBROUCKE, Competities voor een kennismaatschappij. Beleidsplan ICT 1178863513492in het 

onderwijs 2007-2009. http://www.ond.vlaanderen.be/ict/beleid/beleidsplanICT2007-2009.pdf  
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3.4 Politieke context 

In zijn toespraak ‘ICT en taal zijn sleutels voor goed onderwijs voor iedereen
3
’ 

(VANDENBROUCKE) op woensdag 9 mei 2007 had Vlaams minister van Werk, Onderwijs 

en Vorming Frank Vandenbroucke (S.P.A.
4
) het al over het belang van een degelijk ict-

beleid in het onderwijs. Zijn visie is dat een degelijk ict-beleid ertoe kan bijdragen tot 

minder schoolmoeheid (door integreren van educatieve games die de leerstof ‘leuker’ maken) 

en beter kansen naar het werkveld toe. Om dit te bereiken is het eveneens nodig dat er strenge 

termen bestaan binnen de onderwijsopleidingen zelf. Schoolkinderen kunnen immers pas 

degelijk ict-onderwijs krijgen indien ook de leraren hierin voldoende competent zijn.  

Ook in een meer recente toespraak. ‘De toekomst wenkt’ op vrijdag 22 februari 2008 

benadrukt Minister Vandenbroucke nogmaals het belang van ICT.  

“Onderwijsvernieuwing met ICT maakt onderwijs flexibeler. Het koppelt het leren los 

van tijd en ruimte, en speelt in op verschillen in voorkennis en tempo van leerlingen of 

cursisten. Van snellere en tragere leerlingen, van kinderen die langdurig ziek zijn, van 

mensen met een  functiebeperking. ICT is een antwoord op de vraag naar onderwijs 

op maat en ook naar verder bouwen op eerdere kwalificaties. Door zijn flexibiliteit 

kan e-leren de participatie aan levenslang leren verhogen.”
5
 

4 Afwerking 

4.1  Besluit 

 

Toen ik ICT en bronnen op het lesprogramma zag staan vreesde ik dat het saai zou worden. De 

opdracht een wiki te maken kwam dan ook als een welgekomen uitdaging. Ik had al ervaring met 

websites, html en blogs, maar van een wiki, facebook, symbaloo en zo meer had ik nog nooit 

gehoord.  

Ons groepje begon met een valse start doordat wij de sadan-opdracht niet hadden gelinkt aan de 

wiki en vooral op zoek gingen naar inhoud. Maar eens het duidelijk was wat we moesten doen en wie 

uit de oorspronkelijke groep al dan niet nog zou meedoen ging de samenwerking heel vlot.  Er werd 

regelmatig overlegd via mail, msn en in real-life door gebruik te maken van de vergaderruimtes in de 

bib.  

                                                           
3
  

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=MIN_Publicatie&cid=&lang=NL&lyt=1141721285950&p=114251

1947285&pagename=minister_frank_vandenbroucke%2FMIN_Publicatie%2FPublicatiePageMIN&subtype=Toe

spraak 
4
 Sociaal Progressief Alternatief  

5
 Uit de toespraak: De toekomst wenkt. op vrijdag 22 februari 2008 

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=MIN_Publicatie&cid=1203528425269&lang=NL&lyt=114172128

5950&p=1142511947285&pagename=minister_frank_vandenbroucke%2FMIN_Publicatie%2FPublicatiePageMI

N&subtype=Toespraak  
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Informatie vergaren liep niet altijd even vlot omdat een tripje naar de bib als oho-student nu 

eenmaal niet zo makkelijk is. Gelukkig is internet een dankbaar medium en kon het grootste werk 

online gebeuren door bibcatalogussen te gebruiken.  

Binnen de wiki zelf werd mijn aandacht vooral getrokken door de structuur en de extra’tjes. Hoe 

kunnen we de wiki er interessanter laten uitzien? Het zetten van parentpages, printicoontjes en 

geïntegreerde ppt-presentaties maken het geheel  leuker en overzichtelijker.  

Met Word had ik ook al ervaring, met de nieuwe versie ervan nog niet. Maar het went al snel en de 

meeste dingen wijzen zichzelf wel uit. Voor het maken van de Excel-oefeningen en opdracht maakte 

ik dankbaar gebruik van de ingebouwde help-functie om mijn weg te vinden. En wat betreft 

powerpoints maken: het is mij gelukt en het is ook wel handig, maar het zal toch nooit mijn favoriete 

bezigheid worden.  
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