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17-18 juni 

sislink 2010 

23 juni

surfcert kennismiddag Conficker

10-16 oktober

edutrip naar eDuCAuse

9-10 november

Dé onderwijsdagen 2010

AGENDA

www.surf.nl/surfACADemy

10 juni

expertiseminar mediamosa, 

 weblectures & open video

15 juni

workshop cloud computing

15 juni

workshop unified communications

22 juni

workshop voor samenwerkende 

onderzoekers

24 juni

expertiseseminar surffederatie

25-27 Augustus

summer school video en  

didactiek

23 september

workshop training ipv6

24 september

workshop auteursrechten in hoger 

onderwijs – beginners

hoger onderwijs in de VS. Online leren 

groeit harder dan de groei van het 

hoger onderwijs in het algemeen. Een 

trend die volgens mij ook overwaait 

naar de Lage Landen. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van technologie van 

de 20e eeuw.

personalisering

De tweede trend is personalisering. Er 

wordt binnen het Nederlandse onder-

wijs al langer gesproken over flexibili-

sering van het onderwijs, dankzij ICT. 

Daarbij ligt dan de nadruk op zelfstan-

dig, eenzaam, leren. Bepaald geen 

aanlokkelijk perspectief voor de mens, 

die in de kern een sociaal wezen is. 

Personalisering gaat uit van leertrajec-

ten afgestemd op individu, en er wordt 

rekening gehouden met datgene wat 

de student al kan en kent. Leren is dan 

geen individueel, maar een sociaal 

proces waarbij met anderen leren 

essentieel is. Daarbij maken studenten 

gebruik van eigen technologie, van een 

persoonlijke leeromgeving. 

De belangrijkste trends worden dus 

vooral gevoed door veranderde 

opvattingen over leren. Geen “techno-

logy push”, maar “learning push”. 

over wilfred 

rubens

Wilfred Rubens is 

senior beleidsme-

dewerker van het 

College van 

Bestuur van Gilde 

Opleidingen. 

Daarnaast heeft hij een eigen e-Lear-

ning adviesbureau. Hij blogt dagelijks 

over ICT en leren op  

www.wilfredrubens.com      

wilfreD rubens:
trenDs iCt in het onDerwijs 
DrAAien niet om teChnologie
we worden nog steeds overspoeld 

door technologische ontwikkelingen. 

Denk aan de ipad, gesture-based 

computing, augmented reality of 

3D-toepassingen. De belangrijkste 

trends op het gebied van iCt in het 

onderwijs zijn echter niet technolo-

gisch van aard.  

Volgens de Amerikaanse hoogleraar 

Jim Hendler loopt het onderwijs achter 

als het gaat om het gebruik van nieuwe 

technologieën (die studenten privé 

vaak wel inzetten). Piet van der Zanden 

heeft onlangs aangetoond dat de 

gemiddelde levensduur van elektroni-

sche leeromgevingen iets meer 

bedraagt dan 19 jaar, en we voorlopig 

nog niet af zijn van deze ‘solistisch 

opererende systemen’.

Wat zijn dan wel de belangrijkste 

trends op het gebied van ICT in het 

onderwijs? Laat ik er twee noemen.

groei online leren

In de eerste plaats de toenemende 

populariteit van online leren. In 

Nederland wordt ICT meestal ingezet 

in combinatie met ‘face-to-face’ leren. 

Amerikaanse studenten nemen 

daarentegen steeds vaker deel aan 

cursussen waarvan minimaal 80 

procent van het leren online plaats 

vindt. Dat blijkt uit een recent rapport 

van de Sloan Foundation. Meer dan 4,6 

miljoen studenten namen in het najaar 

van 2008 deel aan minimaal één online 

cursus. Dat is een groei van bijna 17 

procent ten opzichte van een jaar 

eerder. 

Deelname aan online leren vormt een 

kwart van de totale deelname aan 
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