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Vlaamse voorlopers digitale innovatie in HO 

• Centrum blended learning Kortrijk 

• Edubit 

• Netwerk blended learning 

• CIP&T, groep OWK uGent, VUBrussel,  

• Associatiegroepen (en ENW) 

 

• VLHORA werkgroep teleteaching / overleggroep OE 
• Bijdragen aan Open education week 2016 

• KVAB: toetsing, CGO,… geen issue, wél blended learning! 



2012: Van project naar netwerk KHLeuven 
2013: Karel de Grote Hogeschool 
2015: ENW Het Pand Gent 



Is trend 
Is belangrijk aan het worden 
Is nog geen beleidstopic 
 
Is… een ah hoc aangelegenheid (vooral voor onderwijstechnologen...) 
En parlementaire vraag in 2014 









Standpunt  van overleggroep mbt Platform 

• Gespreide slagorde in opleidingen, instellingen, Vlaanderen 

• Hebben instellingen gedaan wat ze ‘moesten of konden’ doen mbt ICT&O? 

• Kunnen we ‘remediëren/ beginnen(?)’ via een samenwerkingsverband? 

• Hadden de de  instellingen niet neiging de gevolgen  van technologie op korte 
termijn te overschatten, maar op lange termijn te onderschatten? 

• Iedereen ziet dat er iets gaande is, maar niemand kan  de impact precies 
inschatten (vgl. Klimaatveranderingen). 

• Hebben de hogescholen en universiteiten zich  voldoende gerealiseerd dat 
technologie ‘disruptief’ kan zijn (Sony, Kodak, reissector, bankwereld, taxi…) 

• In de werkprocessen is ICT full blown geïntegreerd, in leren en onderwijzen laat 
het op zich wachten (zie bij. Conceptnota lerarenopleiding zij-instromers) 

 





Waarom een platform? 

• Ontwerp 
• Inzet MOOCs in blended learning (didactiek) 
• Digital scaffolding components 
• Personal  vs personalised learning (environment) 
• Faculty driven  student centered learning 

• Leren 
• Peer learning in online environments 
• Remote collaboration 

• Evaluatie 
• Badges, learning & academic analytics, stealth assessment,… 

• Infrastructuur 
• Technology enhanced classrooms, leer-architecten/ learning engineers… 
• ... 

 



Tot slot 
• VLHORA en de hogescholen zijn 

‘vragende partij’ voor een 
onderzoeksplatform, 
kennisplatform, task force, 
steunpunt… 

• Focus: voor kennisopbouw, 
kennisuitwisseling, 
professionalisering en 
dienstverlening 

• Krachten en middelen bundelen 


