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= markt-agnostische technologieën 

3 high impact initiatives:  
digital waves met zeer grote lokale relevantie 



7 relevante markten 

1. De maakindustrie (industrie 4.0) 

2. Smart Cities 

3. Media & entertainment industrie 

4. Gezondheidssector 

5. Publieke sector 

6. Onderwijs (EdTech) 

7. Financiële sector (Fintech) 

= markt-specifieke toepassingen 



1. Waarom? 

Technologische of didactische (r)evolutie? 

Aantal transitors verdubbelt om de 2 jaar 

Computers steeds krachtiger… 



http://moorepatcher.blogspot.be/2013/02/the-siren-call.html 

De lokroep van de technologische sirenes… 



http://concordpastor.blogspot.com/2011/10/for-those-who-understand-imac-ipod.html 

Digitale oplossing voor alles… 



Digital is 
• the new normal 
• a must 
• trivial 
• mainstream 

   Digitaal is normaal… 



http://renegadecommunications.com/blog/intern-sweatshop-the-rise-and-fail-of-advertising 

Kinderen worden geboren als digital natives… 



MAAR 1: Self-taught vs well-taught… 

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) – onderzoek naar digitale geletterdheid 

https://www.knaw.nl/shared/resources/adviezen/bestanden/AmberWalraven.pdf 



http://im-possible.info/english/art/classic/lionel-penrose.html 

 MAAR 2: Penrose impossible stairs of de illusie van de technologische vooruitgang… 



OESO 2015: het potentieel van het gebruik van ICT in het onderwijs zwaar onderbenut! 

MAAR 3: Didactische relevantie? 



0. Future technologies, past didactics? 
Say it with images... 

 

 
 
  Oefenomgeving rond vervoegingen of woordenschat 
 

  DOS diskette->  
   Windows cd-rom ->  
   website ->  
   leerplatform ->  
   MOOC… 
   
  MAAR: didactische toegevoegde waarde?   

  
 

   

 

 



2. WAT ?  



 
 
 

 Rol van computer: tool vs tutor vs resource 
 
 
 Relevantie voor input – interactie - output 
 
 
  
 
 
 



 
  posters   www.canva.com 
 
  strips   www.pimpampum.net/bubbir 
     www.toondoo.com 
 
  verhaal  www.storybird.com 
 
  tijdschrift  www.calameo.com 
     www.flipsnack.com 
     www.jilster.nl 
  online poster  checkthis.com 
     edu.glogster.com 
   
   

Tools voor schrijven 

http://www.canva.com/
http://www.pimpampum.net/bubbir
http://www.toondoo.com/
http://www.storybird.com/
http://www.calameo.com/
http://www.flipsnack.com/
http://www.jilster.nl/


blog of website www.fr.wordpress.com 
   www.weebly.com 
 
Discussiëren op videomateriaal
 vialogues.com 
   
 
Collaboratieve web 2.0 tools 
 google docs 
 +  framapad.org 
     titanpad.org 
 

http://www.fr.wordpress.com/
http://www.weebly.com/


fermé:       QCM, glisser-déposer, exercices à trous,  
       mots croisés, etc. 
 
semi-ouvert:   traduction 
       reformulation 
       correction 
       dictée 
 
ouvert:       essai 
   

# réponses correctes prévisibilité des réponses correction automatique 
 

exercice fermé une totale oui 

exercice semi-ouvert plusieurs élevée oui 

exercice ouvert nombre infini 
 

limitée non 

www.edumatic.com 

Tutor 



www.nedbox.be 

Resource (en tutor) 



 

 
i.  Authentieke en actuele input aanbieden, die ook 

aangepast en verrijkt kan worden (resources en tutor) 

ii.  Input decoderen (resources en tutor) 

iii.  Info opzoeken en analyseren (resources en tools) 

iv.  Output construeren en corrigeren (tools en tutor) 

v.  Oefeningen en tests genereren (tutor) 

vi.  Communiceren en interageren (tool) 

 
  
 
 

2.2. Relevantie voor input – interactie - output 



3. Hoe? 

 Een tuinhuis bouwen of het ganse huis renoveren? 

 

 Kers op de taart of javanais? 

              digitaal als optie 

              of als integraal deel van het aanbod 

 

     users: focus on engine or on driving comfort 



1.   Graad van integratie in het curriculum 
 Naar Integrated Language Learning Environments (ILLE) 

Uitdagingen 

A. Infrastructuur  c-learning & e-learning niet op mekaar afgestemd 
    
   klassiek leslokaal dat geen ruimte laat voor e-learning  
   computerklas die geen ruimte laat voor c-learning 
    

B. Domeinen e-learning:  vooral kennis  
     (lexicon, grammatical, uitspraak, spelling, etc.) 

   c-learning:  vooral receptieve en productieve vaardigheden  
     

C. Inhouden inhouden c-learning en e-learning niet onderling afgestemd 
 

D. Coaching E-learning vaak beperkt tot remediëring en/of differenciatie 
  -> niet centraal in het didactisch proces (en vaak buiten de klas) 

   beperkte interactie tussen c-coach en e-coach 

    



http://www.pelckmans.be/index_leerkracht_SO.asp?soort=meths&id=622&submeth=


E-content is centrale luik van de leeromgeving 
 -> gebruik van een leerplatform (Moodle) 
 -> gebruik van een auteurssysteem (Edumatic) 
 -> aanmaak van een leeromgeving op maat 
 
C-content sluit volledig aan op e-content 
 -> communicatieve opdrachten en rollenspelen 
 
 
Gemiddelde duur van de opleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-learning C-learning Totaal 

Zakelijk Frans 17u (41%) 24u 41u 

Juridisch Frans 16u (40%) 24u 40u 

Medisch Frans 26u (52%) 24u 50u 

Van e naar c … 



2. Flipping the classroom 

http://www.dreambox.com/blog/flipped-classroom-elementary-school-too 



http://nextgenerationextension.org/2013/10/01/blooms-and-the-flipped-classroom 





Let the wheels do the walking… 

 
   

http://ayende.com/blog/2421/when-does-it-make-sense-to-
reinvent-the-wheel 




