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Inleiding 
 
TECOL staat voor Technology-Enhanced Collaborative Learning. Het is de naam van het 
ontwikkel-, implementatie- en onderzoeksproject uitgevoerd aan de KU Leuven, campus 
Kulak Kortrijk in de periode 2016-2018. Dit liep in nauwe samenwerking met twee industriële 
partners, namelijk Barco en Televic Education. Voortbouwend hierop werd financiering 
aangevraagd en gehonoreerd via een imec.ICON-project onder de naam “Lecture+”. Binnen 
dit project werd het lopende onderzoek in universitair hoger onderwijs verdergezet en 
verdiept met focus op effectief afstandsonderwijs. Ook werd een extensieproject toegekend 
om de activiteiten onderzocht binnen TECOL uit te breiden naar het secundair onderwijs. 
 
Dit rapport werd opgesteld als “white paper” en wil de lezer  informeren en inspireren. Het 
rapport beschrijft grondig de aanpak en uitvoering van het TECOL-project en maakt de 
(voorlopige) balans op van de gerealiseerde impact.  
 
Meer specifiek wordt in het deel TECOL in concept ingegaan op de aanleiding, de visie en de 
aanpak binnen het project. Vervolgens worden in het deel TECOL in praktijk de verschillende 
proeftuinen binnen het project toegelicht. TECOL in opleiding beschrijft op welke manier 
voorzien werd in zowel interne als externe professionele opleiding van docenten en 
docententeams.  
 
TECOL verschilt van andere onderwijsinnovatieprojecten door de sterke nadruk op 
wetenschappelijk onderzoek. TECOL in onderzoek zoomt in op dat onderzoeksluik binnen het 
project. Het deel beschrijft de achterliggende onderzoeksbenadering en -methodologie en vat 
de belangrijkste onderzoeksresultaten samen. Ook wordt beschreven hoe het onderzoek 
verdiept werd binnen het imec.ICON project Lecture+.  
 
TECOL in de kijker toont de mediaberichtgeving rond het TECOL project. TECOL in interactie 
geeft een overzicht van de wisselwerkingen die plaatsvonden met andere onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen. Deze interacties hebben geleid tot verschillende samenwerkingen die 
in de toekomst verder invulling zullen krijgen.  
 
De implicaties, aanbevelingen en uitdagingen voor de toekomst die we op basis van het TECOL 
project kunnen formuleren worden geformuleerd in TECOL in de toekomst. We willen 
benadrukken dat TECOL geen einde kent maar verder gezet wordt in tal van initiatieven 
binnen de onderzoeksgroep ITEC en de ruimere onderwijscontext van KU Leuven.  
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TECOL in concept 
 

Oorsprong  
 
TECOL is te situeren binnen de ruimere onderwijsvisie van KU Leuven. KU Leuven streeft naar 
goed onderwijs dat gestalte krijgt in interactie tussen studenten en onderwijsverstrekkers. 
Daarnaast streeft KU Leuven ernaar het onderwijs voortdurend te optimaliseren in dialoog 
met de snel wijzigende nationale en internationale context waarbinnen de universiteit 
functioneert. In zowel het onderzoek naar leren en onderwijzen als in de dagelijkse 
onderwijspraktijk stellen we de laatste decennia belangrijke verschuivingen vast die ons 
denken over leren en onderwijzen mee vormgeven. Deze verschuivingen liggen mee aan de 
oorsprong van het TECOL project.  

1. Van receptief naar (inter)actief  
Ingegeven vanuit een constructivistische theorie over leren wordt algemeen aangenomen dat 
leren enkel kan plaatsvinden wanneer studenten op een actieve manier de nieuw te 
verwerven inhouden aan hun voorkennis koppelen. Implicaties van deze visie op leren toont 
het belang van het cognitief activeren van studenten eerder dan hen een receptieve houding 
toe te kennen.  

2. Van individueel naar samenwerkend leren  
Daarenboven wordt leren niet als  louter individueel beschouwd maar als een intrinsiek sociaal 
gebeuren, waarbij kennis opgebouwd wordt in interactie met de docent, medestudenten en 
de omgeving. Ook in het kader van de 21st Century skills wordt het belang van de 
samenwerkend leren onderstreept.  

3. Van één locatie naar multilocatie 
Tenslotte heeft de toenemende rol van technologie in het onderwijs evenals de veranderende 
noden van lerenden ervoor gezorgd dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van leren 
dat gebonden is in tijd en ruimte aan naar leeromgevingen die minder tijd- en ruimte-
gebonden zijn. Op die manier kunnen onderwijsleerprocessen, in interactie met anderen, 
vormgegeven worden vanuit en tussen verschillende locaties.   
 
Om deze visie mee vorm te geven, sloeg KU Leuven in 2016 de handen in elkaar met industriële 
partners met gelijkaardige ambities. Barco en Televic Education zijn beiden topspelers in de 
ontwikkeling en implementatie van hoogwaardige technologische oplossingen binnen 
educatie en opleiding.  
 
Barco is al jaren een pionier op vlak van visualisatie en connectiviteit. Met hun incubator 
Education bieden ze oplossingen om samenwerkend leren binnen innovatieve leerruimtes te 
ondersteunen.  
 
Televic Education is opgericht in 1956 als onderdeel van de Televic groep en is een 
wereldleider in de ontwikkeling en implementatie van wetenschappelijk onderbouwde 
oplossingen voor e-learning, online testen, collaboratief leren, digitale multimedia- en 
taallabo's, tolkenopleidingssystemen en klasmanagementsystemen.  
 
Binnen de eigen rangen deed de KU Leuven een beroep op de specifieke onderzoeksexpertise 
binnen de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk  die meer bepaald te vinden is binnen ITEC, imec 
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onderzoeksgroep binnen KU Leuven. Ook de Faculteit Geneeskunde, die in 2016 met hun 
collaboratieve leerruimte als eerste ervaring opbouwde, bracht knowhow binnen.  
 

 
 
Op 7 juni 2016 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Rik Torfs, toenmalig 
rector KU Leuven, Marc Depaepe, toenmalig vicerector KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, 
professor Piet Desmet en professor Fien Depaepe, academische promotoren van het project, 
Eric Van Zele, toenmalig CEO Barco, en Lieven Danneels, CEO Televic.  
 

Hoofddoelstelling  
 
Met de uitbouw van het TECOL-project (Technology Enhanced COllaborative Learning) wilden 
KU Leuven, Barco en Televic Education educatief technologische oplossingen ontwikkelen die 
het interactief en collaboratief leren meer centraal plaatsen. 
  
De hoofddoelstelling was om de ontwikkelde ‘TECOL-technologie’ tijdens alle vormen van  
contactonderwijs, zowel in hoorcolleges als in de werkzittingen en practica, actief in te zetten. 
Er was ook speciale aandacht voor de ontwikkeling van technologie om het leren op 
verschillende campussen mogelijk te maken. Naast ontwikkeling en implementatie van 
innovatieve technologieën was onderzoek naar de effectiviteit van deze oplossingen een 
hoofddoelstelling.  
 

Multidisciplinaire aanpak  
 
Het TECOL team werd multidisciplinair samengesteld met experten in onderwijs, onderzoek 
en technologie. Deze multidisciplinaire aanpak was cruciaal om technologie te ontwikkelen 
die zowel pedagogisch-didactisch als technisch aan de verwachtingen voldoet binnen het 
complexe ecosysteem van de KU Leuven. In de periode van het project 2016-2018 werd 
tweewekelijks een TECOL overleg gehouden met het projectteam om kort op de bal te spelen 
m.b.t. de noden. Maandelijks werden ook TECOL Tech meetings gehouden met de industriële 
partners Barco en Televic Education.  
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Door deze multidisciplinaire aanpak wenste TECOL te brug te slaan tussen industrie en 
onderwijs  om zo innovatieve technologieën te ontwikkelen om onderwijs te optimaliseren en 
zowel studenten als docenten effectief te ondersteunen. 
 

Officiële opening Edulab  
 
Het TECOL ontwikkel-, implementatie-, en onderzoeksproject, resulteerde in een Living Lab 
voor interactief collaboratief leren over de grenzen van het klaslokaal heen. Dit Living Lab 
werd op 18 april 2017 plechtig geopend onder de naam EDULAB, in aanwezigheid van 
ministers Hilde Crevits, Bart Tommelein en Philippe Muyters; Jan De Witte als CEO Barco; 
Lieven Danneels als CEO Televic en Luc Van de hove als CEO imec.  
 
 

 
 
 
 
 
 

O
FF

IC
IE

LE
 O

P
EN

IN
G

 E
D

U
LA

B
  &

 D
E 

B
IJ

H
O

R
EN

D
E 

P
R

O
EF

TU
IN

EN
 -

 1
8 

A
P

R
IL

 2
01

7
  



 
 

7 
 
 

De videoreportages over het TECOL project kunnen bekeken worden via het YouTube kanaal 
van KU Leuven TECOL. De volgende reportages kunnen daarop bekeken worden 

o TECOL persconferentie: https://www.youtube.com/watch?v=o87CCBTon0M  
o Edulab Reportage waarin ingezoomd wordt op de beleidsmatige en strategische 

aspecten: https://www.youtube.com/watch?v=GXapRGcFaWY  
o Introductie van TECOL: https://www.youtube.com/watch?v=Zo7kULttB8U&t=35s  
o Interviews met studenten en docenten betrokken bij TECOL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Swa9YTp7yNw 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o87CCBTon0M
https://www.youtube.com/watch?v=GXapRGcFaWY
https://www.youtube.com/watch?v=Zo7kULttB8U&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=Swa9YTp7yNw
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TECOL in praktijk 
 

Proeftuinen@Kulak  
 
TECOL werd geconcretiseerd in diverse proeftuinen binnen vier verschillende educatieve 
settings. Deze hebben elk een eigen finaliteit in termen van onderwijs- en leeractiviteiten en 
specifieke educatief technologische toepassingen.  
 

 
 
De eerste setting “interactief hoorcollege” is vergelijkbaar met het klassieke hoorcollege, 
maar educatieve technologie bevordert de interactie tussen docent en student. In de 
“collaboratieve leerruimte” werken studenten onder begeleiding samen aan taken en delen 
ze hun leerresultaten met elkaar via schermen. In het “open leercentrum” werken studenten 
op eigen initiatief aan groepstaken of oefenen ze presentaties in. Ten slotte is er 
“multilocatieleren” waarbij  studenten over locaties heen dezelfde les volgen, met behoud 
van interactie. In deze vier settings speelt het TECOL platform een cruciale rol. Dit platform is 
vanuit elke locatie, elk toestel en op elk tijdstip toegankelijk. We werken met het “bring your 
own device” principe. Docent en student maken met een eigen toestel draadloos verbinding 
met het TECOL platform én de aanwezige schermen. Het platform wordt gebruikt voor het 
invoeren, lanceren en beantwoorden van quizzen en polls, het stellen en liken van online 
vragen. Het is dé plaats waar de weblecture, presentatie en alle externe geprojecteerde 
documenten tijdens de les samenkomen. Bovendien biedt het platform heel wat feedback aan 
de onderwijsgevende omdat alle leeractiviteiten gelogd worden. Dit betekent dat docenten 
kunnen zien welke studenten welke vragen al dan niet juist beantwoord hebben, hoeveel 
vragen beantwoord werden en welke bijdrage elke student leverde. Hieronder worden de 
verschillende proeftuinen meer in detail besproken.  
 



 
 

9 
 
 

Proeftuin 1: Inzet op het interactief hoorcollege 

De eerste proeftuin richt zich op het inzetten van 
technologie om hoorcolleges interactiever te maken. De 
docent kan op een eenvoudige manier vanop zijn/haar 
eigen toestel een presentatie draadloos projecteren en 
kan daarnaast extra (ook externe) bronnen binnen halen 
en projecteren. Voorts zal de interactie tussen docent en 
studenten worden aangemoedigd door tijdens 
hoorcolleges brainstormvragen of open vragen door te 

sturen naar de eigen toestellen van studenten. Studenten kunnen op hun beurt “silent 
questions” doorsturen naar de docent.  
 
Uiteraard blijft er ook de mogelijkheid om colleges te streamen en/of op te nemen. Bijkomend 
kan er ook naar andere auditoria of leslokalen gestreamd worden waarbij bidirectionele 
geluids- en video-opname mogelijk is. Dit moet toelaten om ook voor een grote groep van 
studenten, die de maximale capaciteit van een standaard auditorium overschrijdt, 
hoorcolleges op een interactievere manier te organiseren.  

 

Proeftuin 2: Uitbouwen van collaboratieve leerruimtes 

Voor de tweede proeftuin werden collaboratieve leerruimtes 
ingericht. Deze leerruimtes worden vooral ingezet bij 
werkzittingen en practica. Alle functionaliteiten van het 
interactief hoorcollege zijn ook hier beschikbaar, met een 
aantal extra mogelijkheden die het samenwerkend leren zo 
goed mogelijk ondersteunen.  
 
In deze ruimte werden een aantal werkplekken ingericht met 

daarbij telkens een flexibele display en bijhorend aangepast meubilair. Per werkplek werken 
studenten samen aan casussen, opdrachten, etc. waarbij de individuele schermen van 
studenten gedeeld kunnen worden op het groepsscherm of waarbij via dat scherm 
samengewerkt kan worden aan de opdracht. De aanwezige docent kan het groepsscherm 
projecteren op andere schermen of het eigen scherm op de groepsschermen projecteren.  
 
De bronnen die op deze schermen kunnen worden gedeeld, zijn divers, gaande van tekstuele 
data over presentatiesoftware of beeldmateriaal tot een live-verbinding met een externe 
speler (vb. ziekenhuis).  
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Proeftuin 3: Het open leercentrum  

 
Het open leercentrum verschilt van de vorige 
settings omdat het  volledig studentgestuurd 
is. Studenten staan in voor reservatie van 
lokalen en voor het vormgeven van hun 
leeractiviteiten. Er kan draadloos verbonden 
worden vanuit meerdere toestellen naar 
eenzelfde scherm.  
 
 
Naast de diverse groepswerklokalen is er een 
presentatieruimte waarbij studenten op een 
informele manier voor medestudenten 
presentaties kunnen inoefenen en opnemen. 
 
 

 

 

 

Proeftuin 4: Het mogelijk maken van multilocatieleren 

Naast het interactief hoorcollege en de collaboratieve leerruimte, is de belangrijkste 
bijkomende functionaliteit het mogelijk maken van multilocatieleren.  
 
Bij multilocatieleren onderscheiden we twee varianten. In de remote classroom (figuur links 
onder) is er de mogelijkheid om twee groepen studenten, die op twee verschillende locaties 
dezelfde les bijwonen, te connecteren. Binnen het TECOL project werd een nauwe 
samenwerking met KU Leuven Campus Gent, campus Brugge en campus Kulak Kortrijk opgezet 
om connectie tussen de campussen mogelijk te maken.  
 
In de virtual classroom (afbeelding rechts onder) volgen studenten individueel vanuit hun 
eigen gekozen locatie de les. Zij worden individueel op de schermen achteraan het lokaal 
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zichtbaar voor de docent.  Omdat studenten er ook nog steeds kunnen voor kiezen om op de 
campus les te volgen, spreken we van een hybride virtuele klas. Dit lokaal combineert de 
mogelijkheid van face-to-face en remote leren. Ook binnen deze leersetting blijft de 
interactiviteit behouden en kunnen studenten vanaf afstand mondeling vragen stellen, 
deelnemen aan quizzen en polls. Multilocatieleren biedt heel wat voordelen voor bijvoorbeeld 
werkstudenten, trainingen aan werknemers, en Erasmusstudenten. 
 

 

 
Hoewel de proeftuinen niet beperkt zijn tot een fysieke ruimte en verspreid zijn over 
verschillende locaties binnen en buiten de campus KU Leuven Kulak, speelde het merendeel 
van de TECOL activiteiten zich af in het Edulab, het gebouw geleden op het gelijkvloers van 
het IICK, Etienne Sabbelaan 51 in Kortrijk. In het Edulab bevinden zich de Virtual Classroom, 
de Remote Classroom en een Collaboratieve leerruimte. Om onze leerruimtes binnen het 
Edulab aan te duiden hebben we gekozen voor een naamgeving die in meerdere opzichten 
symbolisch is. We grepen terug naar het Griekse alfabet en verwijzen zo tegelijk naar de 
wereld van letters en taal en naar de wereld van cijfers en wiskundige symbolen. Bovendien 
is ook de keuze van de 5 letters voor de 5 ruimtes niet toevallig. We nemen eerst de vier letters 
van imec. De virtual classroom wordt zo de iota-zaal, de remote classroom de mu-zaal, de 
collaboratieve open leerruimte de epsilon-zaal en onze vergader- en presentatieruimte de 
kappa-zaal. De mu-zaal draagt in zich echter nog een vijfde ruimte die apart ingezet kan 
worden. Dat wordt dan de tau-zaal wat teruggaat op de éne letter waarin imec en itec van 
mekaar verschillen, eenheid in verscheidenheid. 
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Implementatie@Kulak 
 
Binnen TECOL bleef het niet bij proeftuinen. Na een grondige analyse van de noden en 
behoeftes van de gebruikers (zie TECOL in onderzoek) en na onderzoek over het 
onderwijskundig ontwerp binnen de nieuwe leersettings, maakten de proeftuinen plaats voor 
implementatie. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende contexten 
waarin de proeftuinen geïmplementeerd werden. Enkele getuigenissen van gebruikers (zowel 
docenten als studenten) van de verschillende technologieën kunnen bekeken worden via het 
YouTube kanaal van TECOL KU Leuven, zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=Swa9YTp7yNw .   
 

Het interactief (hoor)college in de praktijk  

Gesteund op ontwerprichtlijnen (zie verder) en de algemene evolutie naar het vaker inzetten 
van technologie in het onderwijs, zien we dat de interactiviteit in hoorcolleges groeit. Steeds 
meer docenten gaan aan de slag met quiz- en pollsystemen (waaronder PollEverywhere) om 
formatieve assessment binnen colleges mogelijk te maken en iedereen bij de les/de lezing te 
betrekken. Wanneer een vragenronde op een traditionele manier gebeurt, kan je nooit 
iedereen aan bod laten komen. Daarnaast nemen vaak dezelfde studenten het woord. 
Interactieve software maakt het mogelijk iedereen een stem te geven. De software 
presenteert meteen ook een overzicht van de antwoorden waardoor onmiddellijke feedback 
en terugkoppeling mogelijk is. Deze interactieve software wordt ook steevast ingezet bij 
panelgesprekken (vb. panelgesprek ter gelegenheid van 15 jaar PPW op Kulak, linkerfoto) en 
lezingen voor een breed publiek (vb. interactieve lezing op LeuvenMindgate). Polls gebruiken 
aan het begin van lezing kan voor de spreker helpen om snel te polsen wie het publiek is, wat 
hun voorkennis is over het topic en wat hun verwachtingen zijn.  
 

 
 

Het gebruik van de collaboratieve leerruimte  

Ook de collaboratieve leerruimtes worden breed ingezet. In de eerste plaats zien we dat de 
‘early adopters’ en de lesgevers die betrokken waren bij het onderzoek binnen dit project de 
leerruimtes blijven gebruiken. Algemeen valt op dat wie eens gebruik gemaakt heeft van de 
technologie dit ook blijft doen. Dit geldt zowel voor groepsopdrachten binnen een les (vb. 
lessen Biostatistiek van Prof. dr. C. Vens of lessen schrijfvaardigheid Economisch Frans bij Dr. 
C. Eggermont) als voor grotere projecten waarbij de studenten een hele week intensief aan 
een groepsopdracht werken (vb. Business Game binnen Managerial Economics). Meer info 

https://www.youtube.com/watch?v=Swa9YTp7yNw
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over effectieve pedagogische scenario’s binnen de collaboratieve leerruimte zijn te lezen 
onder TECOL in onderzoek.  
 

Multilocatieleren in de praktijk 

Om multilocatieleren vorm te geven werden de Remote Classroom en de (Hybrid) Virtual 
Classroom uitgebouwd. In deze settings zijn de lessen synchroon. De studenten volgen de les 
van op afstand op het moment dat de les gegeven wordt. Er wordt dus een onafhankelijkheid 
van plaats gecreëerd, maar niet van tijd. De verplaatsing moet niet gemaakt worden, maar de 
student moet wel tijd maken op het moment van de les. Het grote voordeel van deze setting 
is een grotere flexibiliteit. Het synchrone brengt als voordeel mee dat er interactie mogelijk is. 
Er zijn al heel wat situaties waarin deze nieuwe leerruimte zijn meerwaarde kon tonen. Deze 
omvatten zowel secundair, hoger als postuniversitair onderwijs: 
 

 Opleidingen met een beperkt aantal studenten. Vb. De (verkorte) educatieve master 
binnen EDU, het vernieuwde concept lerarenopleiding KU Leuven.  
Deze opleiding heeft een heel breed aanbod aan keuzevakken en richtingen. Het is 
voor de KU Leuven onhaalbaar om alle vakken op alle locaties face-to-face aan te 
bieden. De hybrid virtual classroom biedt de mogelijkheid om de lessen van op 
verschillende locaties te volgen en actief deel te nemen aan de verschillende 
leeractiviteiten (onderwijsleergesprek, groepswerk, presentatie door studenten, 
quizzes & polls,….). 

 Opleidingen aangeboden voor werkstudenten. Vb. werkcolleges Rechten.  
Werkstudenten combineren een actieve loopbaan met een studie.  De afstand tussen 
werkplek, woonplaats en leslokaal is daarbij vaak een hindernis. Daarnaast is voor hen 
het evenwicht tussen werk en gezin vaak moeilijk. Op deze manier kan de student de 
les volgen van thuis of van op de werkplek. Dit levert tijdswinst op en zorgt voor een 
verplaatsing minder.  

 Erasmusstudenten. Vb. Methoden van gedragswetenschappelijk onderzoek (Prof. Dr. 
E. Vanassche) 
Vlaamse studenten die voor een bepaalde periode in het buitenland verblijven kunnen 
op deze manier de lessen volgen waarvan het noodzakelijk is deze bij te wonen voor 
het verderzetten van hun studieloopbaan.  

 Minder mobiele of zieke studenten. Vb. student in RHIZO LOVV 
Deze use case kaderde binnen het Lecture+ project en de extensie naar het secundair 
onderwijs. Eén van de partnerscholen had een leerling met een ernstige fysieke 
beperking. Deze beperking maakt hem minder mobiel en de verplaatsing van en naar 
school kost veel energie voor deze leerling. Dit maakt dat de leerling niet elke dag de 
les kan volgen. De hybrid virtual classroom geeft deze leerling de mogelijkheid om de 
lessen volgen van thuis in de omgeving die voor hem meest comfortabel is.  

 Leuven-Kortrijk: Vb. Fysica van de 20ste eeuw (Prof. Dr. T. Cocolios), Educatieve 
technologie (Prof. Dr. F. Depaepe) 
Een aantal vakken lopen parallel in Kortrijk en Leuven.  In de Hybrid Virtual classroom 
kunnen deze lessen aangeboden worden met een hogere interactie dan via 
traditionele videoconferentie.  

 Opleidingen aangeboden door het Post Universitair Centrum. Vb: Opleiding 
Vastgoedkunde Ochtendspits formule  
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Mensen uit het werkveld kunnen een zeer specifieke kortlopende opleiding volgen 
vanop afstand. Deze opleidingen worden ’s morgens tussen 9u en 10u georganiseerd. 
Op die manier volgen de mensen van thuis uit de opleiding en kunnen ze de files 
vermijden. Na de opleiding  en na de ochtendspits kunnen ze zich dan naar kantoor 
verplaatsen.  

 Gastdocent op afstand. Vb. Beleid en organisatie in het onderwijs (Prof. Dr. E. 
Vanassche en gastdocent Prof. Dr. Warren Kid – University of East London ). 
Hierbij krijgen studenten de keuze of ze naar de campus komen of online vanop afstand 
de les volgen terwijl ook de internationale gastdocent de les vanop afstand geeft. Op 
deze manier kan heel wat expertise van buitenshuis snel en laagdrempelig 
binnengehaald worden. In het geval een docent vanop afstand de les geeft, kan deze 
docent geprojecteerd worden op een extra scherm vooraan in plaats van op de 
schermen achter de klas.  
 
Onderstaande foto’s geven de verschillende perspectieven weer in de hybride virtuele  
klas. Bovenaan links: docent in de klasruimte; bovenaan rechts docent op afstand. 
Onderaan links: student op afstand; onderstaan rechts: room controller in de 
klasruimte.  
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Gebruikerservaring studenten- en docentenperspectief.  

In het kader van het onderzoeksluik (zie verder) werd systematisch gepeild naar 
gebruikerservaring van zowel docenten als studenten aan de hand van vragenlijsten, 
interviews en focusgroepen. De resultaten van de opgezette studies kunnen gelezen worden 
in het deel TECOL in onderzoek. Hieronder geven we wel al een samenvatting van de 
gebruikerservaring van de hybride virtuele klas.  (Voor enkele getuigenissen, zie 
https://www.youtube.com/watch?v=Swa9YTp7yNw ) 
 
Studentenevaluatie van de hybride virtuele klas 

Om optimalisatie van de technologie mogelijk te maken, peilden we bij zoveel mogelijk 
gebruikers van de virtuele klas naar hun ervaringen. We focusten hierbij zowel op de 
leerervaring als naar de technische kwaliteit. Hieronder worden de resultaten gepresenteerd 
van een bevraging na een onderwijsexperiment (N=25) waarbij de les verplicht was, maar 
studenten mochten kiezen om de les op campus te volgen of vanaf afstand.    
 
Evaluatie van de leerervaring:  
Bij de cijfers hieronder weerspiegelt 3.5 (ook zichtbaar als de stippellijn) de neutrale score. 
We zien dat voor elke van de parameters de ervaring positief ervaren wordt. De mogelijkheid 
tot communicatie en het deel uitmaken van de klasgroep scoren opvallend positief. Deze score 
is hoger dan wat we verwachtten op basis van voorgaand onderzoek naar afstandsonderwijs. 
In de vergelijking met de traditionele hoorcolleges zien we dat de studenten weinig verschil 
voelen met deze setting.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Swa9YTp7yNw
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Technische evaluatie:  
Ook hier weerspiegelt 3.5 de neutrale score. De kwaliteit van beeld en geluid is goed en is 
volgens de studenten geen belemmering om de lessen te kunnen volgen.  
 

 
 
We peilden ook naar het toekomstig gebruik van deze setting. Zo goed als alle studenten 
geven aan dat ze nog lessen willen volgen in deze setting en zien de voordelen ervan in. Bij 
werkstudenten en postacademische opleidingen zijn die antwoorden zelfs unaniem en zou 
men vaak deze setting verkiezen boven de traditionele face-to-face les. Bij reguliere studenten 
geeft men aan dat men de setting wil gebruiken in geval van ziekte, uitwisseling, grote 
afstand,…  
  
Naast deze gesloten meerkeuzevragen was er ook de mogelijkheid om in open vraag 
opmerkingen en suggesties mee te geven. Studenten vinden het belangrijk dat de docent hen 
aanspreekt bij hun naam en dat er vaak vragen gesteld worden of polls of quizzen gelanceerd 
worden. Deze feedback sluit sterk aan bij de onderzoeksresultaten van de uitgevoerde studie 
binnen het Lecture+ project (zie TECOL in onderzoek).  
 
Docentenperspectief 

Een aantal zaken komt in bijna elk evaluatiegesprek terug. Docenten zijn op voorhand eerder 
sceptisch en vrezen dat er een grote afstand gevoeld zal worden tussen hen en de studenten. 
De ervaring leert dat het feit dat de studenten groot zichtbaar zijn en vlot kunnen 
communiceren ervoor zorgt dat het voelt alsof de studenten bij hen zijn. In hybride lessen 
(waarbij er zowel studenten ter plekke als op afstand zijn) wordt de meerwaarde van de 
plafondmicrofoon genoemd. Dit zorgt ervoor dat de studenten ter plekke geen microfoon 
moeten doorgeven wat een spontaan onderwijsleergesprek mogelijk maakt.  
 
Docenten geven aan dat het in de voorbereiding van de lessen een inspanning vraagt om de 
interactiviteit (quizzen & polls, samenwerking via break-out, …) bewust in de les in te plannen. 
Men merkt op dat dit na het geven van enkele lessen intuïtiever gaat. Het ‘on the fly’ quiz- en 
pollsysteem (waarbij de vraag mondeling wordt gesteld en de poll met 1 klik gestart wordt) 
wordt hierbij als een voordeel genoemd.  
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In reacties, medewerking en aandacht van studenten merken docenten weinig verschil in 
vergelijking met traditionele face-to-face lessen. Een docent vertelde dat ze van een student 
een bezorgde mail kreeg over het feit dat zij de les zou moeten volgen vanop afstand. Deze 
studente is nu wel erg actief tijdens de lessen. De weerstand lijkt dus weg te vallen.  
 
De grootste uitdaging bij  het lesgeven in deze hybrid virtual classroom is het verdelen van de 
aandacht over de studenten die fysiek aanwezig zijn in de klas en de studenten die de les 
vanop afstand volgen. Het is verleidelijk om je op één groep te concentreren. Dit vraagt enige 
oefening. Ook op technisch vlak vraagt het van de docent wat voorbereiding, maar deze 
voorbereiding wordt voorzien in een training op maat, zowel pedagogisch-didactisch als 
technisch (zie volgend deel TECOL in opleiding). Bij de docenten die op regelmatige basis de 
hybrid virtual klas gebruiken, merken we dat de ondersteuning systematisch kan afgebouwd 
worden. Bij de eerste lessen wordt technische ondersteuning voorzien gedurende de volledige 
duurtijd van de les. Na enkele lessen geven docenten aan dat het enkel nodig is te 
ondersteunen bij de opstart en te weten dat ze iemand kunnen contacteren bij vragen.  
 
De getuigenissen en ervaringen van het gebruik van de hybride virtuele klas binnen KU Leuven 
en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan, werden in februari 2020 ook gepubliceerd in het 
online Open EdTech handboek, beschikbaar via volgende URL: 
https://edtechbooks.org/hyflex/hyflex_MTP_KULeuven of onderstaande QR-code 
 

 

https://edtechbooks.org/hyflex/hyflex_MTP_KULeuven
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TECOL  in opleiding 

Interne opleidingen 

Concept “Tea-call” 

Om docenten en onderwijsassistenten van 
bij de start in 2016 warm te maken en op te 
leiden voor het gebruik van de educatieve 
technologie die binnen TECOL ontwikkeld 
werd, werd een model van 
professionalisering uitgewerkt onder de 
noemer “TEA-CALL”, geïnspireerd op de 
“Afternoon High Tea”. Naast informeren, 
waren deze namiddagen ook op co-creatie 
gericht zodat de ontwikkeling van 
technologie van bij de start afgestemd 
werd op de behoeften van de 
eindgebruikers.  

 
De doelstellingen waren:  

1. Ervaringen met het TECOL-project uitwisselen tijdens een gezellig samenzijn.  

2. De nieuwe beschikbare mogelijkheden van het TECOL-project leren kennen en 

uittesten.  

3. Nadenken over de mogelijke toepassingen en het gebruik van het TECOL-platform.  

 

Op 16 februari 2018 hebben we bijvoorbeeld de TEA-call rond multilocatieleren 
georganiseerd. De bedoeling van deze workshop was tweeledig, enerzijds wilden we docenten 
en medewerkers de kans bieden om de beschikbare mogelijkheden van zowel de remote als 
de virtual classroom te ontdekken en zelf eens te testen. Anderzijds wilden we met de 
deelnemers graag verder brainstormen binnen de collaboratieve leerruimte over de 
didactische voorwaarden voor een succesvol gebruik van multilocatieleren door middel van 
een hands-on workshop. 
 

Concept “Hapje onderwijs”  

Op regelmatige tijdstippen werden in samenwerking met de cluster onderwijsondersteuning 
van KU Leuven campus Kulak Kortrijk  workshops en demo’s georganiseerd onder vorm van 
een ‘hapje onderwijs’ met als bedoeling om tijdens de lunch concrete info en didactische tips 
mee te geven aan docenten die met de TECOL- technologie aan de slag wilden gaan.  
 

Opleiding op maat  

Docenten en/of onderwijsassistenten die een of meerdere lessen inplannen met het gebruik 
van TECOL technologie worden uitgenodigd voor een opleiding op maat. Die heeft aandacht 
voor zowel het pedagogische ontwerp van de les als de technisch aandachtspunten bij het 
lesgeven met deze technologie. Deze opleidingen worden, afhankelijk van de mogelijkheden, 
individueel of in groep gegeven. Groepen zijn nooit groter dan 5 docenten. Op die manier blijft 
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een persoonlijke aanpak mogelijk en kan iedereen tijdens de opleiding ook onmiddellijk 
hands-on aan de slag.  
 

Op de campus zijn er ook opleidingen waar heel vaak met gastdocenten wordt gewerkt 
(bijvoorbeeld binnen het postuniversitair centrum dat vaak gebruik maakt van de hybrid 
virtual classroom). Voor deze docenten, die hier vaak maar eenmalig les geven, kiezen we 
ervoor om de opleidingscoördinator op te leiden als ‘Room Operator’. Die kan dan tijdens de 
lessen meevolgen als operator en de technische en pedagogische ondersteuning bieden waar 
nodig.  

 

Externe opleidingen 
Tijdens en na het TECOL project werden onze opgedane kennis en ervaringen samen met de 
onderzoeksresultaten op regelmatige basis gedeeld met externe partijen binnen het ruimere 
onderwijslandschap. Hieronder worden een aantal initiatieven met betrekking tot 
disseminatie en valorisatie genoemd in chronologische volgorde:  
  

o Studiedag ICT-Coördinatoren Katholiek onderwijs (21 april 2017). Workshop 
georganiseerd rond de pedagogisch-didactische aanpak van technologie-integratie in 
het onderwijs. 

o Magdag Klasse (2 maart 2018). Naar aanleiding van de “magdag” van Klasse, waarbij 
leerkrachten uitgedaagd worden om hun lessen eens op een heel andere manier aan 
te pakken, nodigden we leerkrachten mét hun leerlingen uit in de Edulab leerruimtes.  

o Slotevent TECOL (18 april 2018) met presentatie onderzoeksresultaten en workshops 
in de verschillende proeftuinen. 

o GATE (Global Academic Teacher Education)-week (3 tot 7 december 2018). Deze 
bijeenkomst met vertegenwoordigers van lerarenopleidingen wereldwijd had de 
bedoeling om ideeën uit te wisselen, goede voorbeelden te delen en vernieuwende 
leerstrategieën uit te wisselen. We deelden onze ervaringen en boden een workshop 
in verband met het realiseren van technologie-ondersteund onderwijs aan.  

o Studiedag Lecture+ Secundair Onderwijs (22 mei 2019) Studiedag gericht op 
leerkrachten van het secundair onderwijs. We boden hands-on workshops, een 
presentatie van de onderzoeksresultaten en twee keynote presentaties. Daarnaast 
was er ook een debat over de uitdagingen van het optimaal inzetten van technologie 
in de secundaire school. 

o Contactdag levenslang leren RESOC Zuid-West-Vlaanderen (Regionaal 
Sociaaleconomisch OverlegComité) (5 juni 2019). Workshop georganiseerd rond de 
pedagogisch-didactische aanpak van technologie-integratie in het onderwijs. 

o Closing Event Lecture+ (19 november 2019): Keynotepresentaties en drie parallelle 
workshops georganiseerd in de ruimtes van Edulab met focus op het gebruik van de 
‘hybride virtuele klas’. 
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TECOL in onderzoek 
 

Onderzoeksbenadering en methodologie  
Het TECOL-project was een ontwikkelings-, implementatie- en evaluatieproject dat opgevolgd 
werd door het imec.ICON project Lecture+. Terwijl binnen het TECOL-project onderzoek 
verricht werd naar de verschillende proeftuinen beschreven binnen TECOL in praktijk, focuste 
Lecture+ op het optimaliseren van multilocatieleren. Binnen beide projecten werd 
technologie ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgebreid getest in authentieke 
onderwijsleeromgevingen. De resultaten van deze evaluatie werden meegenomen in het 
verdere ontwikkelproces. De aanwezigheid van de proeftuinen op de Kortrijkse campus 
zorgde ervoor dat het onderzoek ook kon plaatsvinden binnen een reële (of “ecologisch 
valide”) setting, wat de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten alleen 
maar ten goede komt. 
 
In die zin schrijft het TECOL-project zich in binnen de traditie van design-based onderzoek 
(McKenney & Reeves, 2012). Design-based onderzoek is een onderzoeksaanpak waarbij de 
iteratieve ontwikkeling van oplossingen voor complexe praktijkproblemen het voorwerp 
van onderzoek vormen. Meer specifiek werd in het TECOL-project gestart vanuit een analyse 
van de beginsituatie. Hierbij werd zowel aandacht besteed aan de beschikbare 
onderzoeksliteratuur over technologie-ondersteund onderwijs, opvattingen van gebruikers 
(docenten en studenten) als aan een marktonderzoek van bestaande technologische 
oplossingen voor het bevorderen van interactie en samenwerking in het onderwijs. De door 
de technologische partners ontwikkelde technologische tools werden uitgebreid getest in 
reële onderwijssituaties in het universitair onderwijs waarbij zowel op kwantitatieve als op 
kwalitatieve manier de effecten van deze tools werden nagegaan. Zowel de opvattingen van 
de gebruikers, het feitelijke gebruik en het gerealiseerde leereffect werden onderzocht. Deze 
onderzoeksbevindingen werden gerapporteerd naar de betrokken industriële partners die op 
basis van deze bevindingen de ontwikkelde technologische tools verder bijstuurden. 
 

 
Generiek model voor design-based research door McKenney & Reeves (2012, p. 77)1 

                                                     
11 McKenney, S., Reeves, T. C. (2012). Conducting Educational Design Research. London: Routledge, 
https://doi.org/10.4324/9780203818183  

https://doi.org/10.4324/9780203818183
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Vanuit een design-based research benadering, die getypeerd wordt door iteratief 
implementatie-onderzoek binnen een authentieke onderwijssetting, maakten we gebruik van 
drie complementaire onderzoeksmethoden om een gedetailleerd zicht te krijgen op de 
acceptatie van de ingezette technologieën en op de leereffecten. Ten eerste zetten we in op 
focusgroepen die ons toelieten in gesprek te gaan met de betrokken docenten en hun noden 
af te toetsen. Vervolgens liet survey-onderzoek ons toe alle betrokkenen – zowel docenten 
als studenten -  uitvoerig en systematisch te bevragen. Als verdere analyse van de  
beginsituatie werd ook systematisch literatuuronderzoek verricht om grondig zicht te krijgen 
op de bestaande kennis en praktijken.  In de derde fase werden quasi-experimentele studies 
opgezet waarbij we onder andere gebruik maakten van learning analytics om zo beter zicht te 
krijgen op het leerproces van de studenten. Hieruit konden we besluiten trekken over de 
optimalisering van onderwijskundig ontwerpen binnen deze nieuwe leersettings. Resultaten 
van deze quasi-experimentele studies vormden de basis voor het adviseren van  docenten bij 
het inzetten van de beschikbare technologie in hun onderwijspraktijk. 
 

Onderzoeksresultaten 

Analyse beginsituatie: studie naar acceptatie en intentie tot gebruik van de TECOL-technologie  

Om de acceptatie en de intentie tot gebruik van de TECOL-technologie te onderzoeken en te 
verklaren, werd gebruik gemaakt van het  Technology Acceptance Model (Davis, 1989)2. Uit 
voorgaand onderzoek blijkt dat vooral het waargenomen gebruiksgemak, de ‘Perceived ease 
of use’ (PEU), en de verwachte bruikbaarheid in functie van het leerproces, de ‘perceived 
usefulness’ (PI) een invloed uitoefenen op het eventuele gebruik van een technologie, de 
‘Behavioral intention’ (BI). Voor ons survey-onderzoek hebben we dan ook deze aspecten 
systematisch bevraagd bij zowel docenten als studenten en dit ten aanzien van de 
verschillende educatief-technologische toepassingen binnen het TECOL-project.  
 

 
Technology Acceptance Model gebaseerd op Davis (1989) 

                                                     
2 Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information 
technology. MIS Quarterly, 13(1), 319–340. 
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Het onderzoeksdesign en de resultaten van de longitudinale campusbrede 
studentenbevraging werden gepubliceerd in het internationaal tijdschrift Education and 
Information Technologies3.  
 
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat: Studenten staan positief ten opzichte van 
het aanbieden van quizzen en polls binnen hoorcolleges. Zowel het gebruiksgemak, de 
mogelijkheid om het leerproces te ondersteunen en de intentie tot gebruik is hoog. Een 
voorwaarde is echter wel dat de antwoorden of statistieken anoniem geprojecteerd worden. 
Zo blijkt dat studenten eerder weigerachtig zijn indien de antwoorden tijdens quizzen ook 
zouden meetellen als deelpunt binnen het opleidingsonderdeel. Studenten wensen het dus 
voornamelijk als een vorm van formatieve evaluatie, maar niet als summatieve evaluatie.  
 
Enkel de studenten binnen opleidingsonderdelen die instapten in het TECOL-project hebben 
ervaring met de TECOL-technologie, maar de survey werd verspreid naar de volledige 
studentenpopulatie op Kulak.  We maken dan ook de vergelijking tussen gebruikers versus 
niet gebruikers van de TECOL-features. De resultaten zijn veelbelovend. Studenten die 
ervaring hebben met quizzen en polls binnen hoorcolleges zijn namelijk statistisch gezien 
significant positiever zowel ten aanzien van het gebruiksgemak, het verwachte leereffect en 
de wens om het in de toekomst nog te gebruiken.  
 
De open antwoorden binnen de vragenlijst bevestigen de kwantitatieve gegevens. 
Vragenreeksen worden als zeer nuttig ervaren om pijnpunten bloot te leggen of bij wijze van 
samenvatting van de les. Ook hier komt terug dat studenten niet wensen dat dergelijke 
oefeningen meetellen als evaluatie, ze willen namelijk niet dat ze het hele jaar door het gevoel 
krijgen dat ze in de examenperiode zijn. De mogelijkheid voor het stellen en liken van ‘silent 
questions’ (fluistervragen) wordt eveneens positief onthaald door studenten. 
 
Wanneer we inzoomen op de resultaten omtrent het schermen delen binnen de 
collaboratieve leerruimtes, tonen de resultaten ook een positief beeld ten opzichte van het 
gebruiksgemak, het potentieel leereffect en de intentie tot het gebruik van het 
schermendelen en vinden we een statistisch significant effect tussen gebruikers en niet 
gebruikers waarbij gebruikers positiever zijn.  
 
We mogen echter niet blind zijn voor het feit dat ten aanzien van alle features er ook steeds 
een minderheid van studenten niet positief waren ten aanzien van de aangeboden 
technologie. Wanneer we gaan kijken naar de bedenkingen van deze studenten, dan geven zij 
o.a. aan dat “het goed is zoals het is”, dat “het klassieke hoorcollege nog steeds de beste 
manier is”, en dat “de professor de sleutel in handen heeft”.  
 
 
 

                                                     
3 Raes, A., Depaepe, F. (2019). A longitudinal study to understand students’ acceptance of technological reform. 
When experiences exceed expectations. Education and Information Technologies. doi: 10.1007/s10639-019-
09975-3 
 

https://doi.org/10.1007/s10639-019-09975-3
https://doi.org/10.1007/s10639-019-09975-3
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Analyse beginsituatie: systematische literatuuronderzoek 

 

Om het multilocatieleren vorm te geven in lijn met de reeds beschikbare kennis werd een 
systematische literatuurstudie uitgevoerd  (Raes, Detienne, Windey, & Depaepe, 2019).4 We 
wilden hiermee vermijden dat dezelfde fouten opnieuw gemaakt zouden worden of dat het 
onderzoek weinig tot geen nieuwe kennis zou bijbrengen. De literatuurstudie onderzocht 
welke praktijken van synchroon multilocatieleren wereldwijd beschreven zijn, wat de 
beschreven voordelen en nadelen zijn en welke ontwerprichtlijnen momenteel naar voor 
geschoven worden met betrekking tot het optimaliseren van onderwijs binnen synchroon 
afstandsonderwijs.  
 
We kunnen concluderen dat het bestaande onderzoek duidelijk het potentieel van synchroon 
afstandsonderwijs laat zien. Alle studies geven aan dat het meer flexibiliteit voor de lerende  
biedt. Eveneens kon geconcludeerd worden dat het bestaande onderzoek eerder verkennend 
en kwalitatief van aard is en zich vooral heeft gericht op de beschrijving van de ervaringen van 
studenten, de organisatorische implementatie en het technologische ontwerp. Het onderzoek 
naar synchroon hybride leren staat nog in de kinderschoenen en nog vele vragen blijven open 
voor verder onderzoek. Meer empirisch onderzoek is nodig om de kwalitatieve casestudies 
aan te vullen. Toekomstig onderzoek moet het effect op het leren van studenten en de 
resultaten van studenten in verschillende settings omvatten. Specifiek onderzoek naar de 
effectiviteit van bepaalde pedagogische scenario's (bijv. quizzen en polls, break-out sessies) 
voor het maximaliseren van de leerervaring en de betrokkenheid van deelnemers op afstand 
ontbreekt nog. 
 

Design & evaluatie: onderzoek naar effectieve pedagogisch-didactische scenario’s 

Een belangrijke onderwijskundige onderzoeksvraag is hoe technologie dient ingezet te 
worden binnen de innovatieve leersettings zodat die ondersteunend werkt voor zowel de 
studenten als de docenten. Het kan namelijk niet miskend worden dat de onderwijscontext 
binnen de innovatieve leersettings sterk verschilt van de traditionele context. In een klassiek 
hoorcollege spelen alle activiteiten zich af op het niveau van de klas/van de aula waarbij de 
docent interageert met de studenten. Wanneer binnen de collaboratieve leerruimtes 
technologie-ondersteund samenwerkend leren wordt toegepast komt daar het groepsniveau 
bij en is er zowel interactie tussen de studenten onderling als tussen de docent en de 
studenten. Deze is zowel naar een bepaalde groep, als naar de volledige klas gericht. Binnen 
de context van de remote en (hybrid) virtual classroom neemt deze complexiteit nog toe 
aangezien er niet alleen rekening dient gehouden te worden met studenten aanwezig in de 
ruimte, maar ook met studenten die vanop afstand (thuis of vanop een andere campus) de les 
volgen.  
 
Om de vraag te beantwoorden welke pedagogisch-didactische scenario’s tot de beste 
resultaten leiden op het gebied van zowel cognitieve als affectieve variabelen werden 
verschillende quasi-experimentele studies opgezet binnen de authentieke 
onderwijscontexten (cfr. Design-based Research benadering). In wat volgt worden de 
verschillende onderzoekslijnen en de bijhorende studies beknopt beschreven.  

                                                     
4 Raes, A., Detienne, L., Windey, I., & Depaepe, F. (2019). A systematic literature review on synchronous hybrid 

learning: gaps identified. Learning Environments Research. doi: 10.1007/s10984-019-09303-z 
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De plaats van groepswerk in het instructieproces  

 
De interesse voor nieuwe onderwijsmethoden in het onderwijsveld neemt toe. Steeds meer 
leerkrachten voelen de nood om hun lessen anders aan te pakken. Instructie alleen is niet 
altijd voldoende om de leerinhouden op een goede manier over te brengen. Recente 
onderzoeken hebben aangetoond dat leerlingen diepgaande conceptuele kennis kunnen 
verwerven door een probleemoplossende groepsopdracht te maken voorafgaand aan de 
instructiefase, ook wel ‘productive failure’ genoemd (zie o.a. Kapur & Song, 2017)5 .  
 
In opeenvolgende quasi-experimenteel studies6, uitgevoerd zowel in de derde graad van het  
secundair onderwijs als in de bachelor hoger onderwijs, werd de volgorde groepsopdracht-
instructie onderzocht. De ene groep kreeg eerst de instructie aangeboden en nadien de 
probleemoplossingsfase (controle conditie). De andere groep kreeg de omgekeerde volgorde 
aangeboden (experimentele conditie).  
 
Er werden significante verschillen gevonden betreffende intrinsieke motivatie, autonomie 
en inzet. Die is groter bij de experimentele conditie (eerst groepsopdracht daarna instructie). 
Ook was er tijdens de instructiemomenten veel meer interactie dan bij de leerlingen uit de 
controle conditie.  
 
Daarnaast werd ook de aard van ondersteuning gemanipuleerd. Een meer open taakstelling 
werd vergeleken met een meer gestructureerde taakstelling. Wat betreft de leerwinst werden 
significante verschillen gevonden bij het leerstofonderdeel waarbij de meer open taak werd 
gemaakt. In de experimentele conditie leidde de taak met meer keuzevrijheid tot nog meer 
interactie en significant verhoogde gevoelens van autonomie en verbondenheid dan de 
gestructureerde taak. De leerkracht gaf aan dat de les in de experimentele conditie veel 
aangenamer was omwille van die interactie. De grotere interactie zorgt er ook voor dat het 
lesgeven intensiever wordt.  
 
Op basis van dit onderzoek blijkt het aanbieden van een probleemoplossingsfase 
voorafgaand aan de instructie positieve effecten te hebben op de leer- en 
onderwijsmechanismen en de motivatie van leerlingen.  
 

 

Het ondersteunen van groepswerk binnen de collaboratieve leerruimte  

 

                                                     
5 Kapur M., Song Y (2017). How to flip the classroom - "productive failure or traditional flipped classroom" 

pedagogical design? Educational Technology & Society, 20(1), 292-305. 

6 Raes A., Vens C., Vanneste P., Depaepe F. (2018). Teaching for versus through problem solving: Impact on 
teaching and learning. In: Rethinking learning in the digital age: Making the learning sciences count: 
vol. 1 (408-415). Presented at the International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2018, 
London, UK. ISBN: 978-1-7324672-0-0.  
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Samenwerkend leren staat als werkvorm binnen onderwijs en training al jarenlang bekend als 
een belangrijk topic. Eerder onderzoek duidde al vaak op de voordelen van samenwerkend 
leren (Johnson & Johnson, 2009)7. Binnen de vormen van samenwerkend leren neemt 
‘Computer Supported Collaborative Learning’ (CSCL) toe aan belang. Dit onderzoek richtte zich 
meer specifiek op het gezamenlijk schrijven van teksten, in de onderzoekswereld bekend als 
collaborative writing, ondersteund door gedeelde schermtechnologie en een webgebaseerde 
tekstverwerker (Raes & Montero Perez, 2019)8. Het toekennen van rollen blijkt uit eerder 
onderzoek een impact te hebben op de efficiëntie van de samenwerking groepen (Strijbos, 
Martens, Jochems, & Broers, 2004)9. Het onderzoek focuste op een diepgaande analyse van 
het groepsproces van twee groepen, één met en één zonder voorafgaandelijk toegewezen 
rollen, aan de hand van transcriptie en video-analyse. Beide groepen maakten gebruik van de 
gedeelde schermtechnologie. Als voornaamste conclusie stellen we dat het 
samenwerkingsproces verschillend verloopt bij groepen met en groepen zonder vooraf 
toegewezen rollen. Of dit kan toegewezen worden aan het al dan niet toekennen van rollen 
kan niet éénduidig afgeleid worden. Er wordt echter vastgesteld dat het toewijzen van rollen 
voor minder niet-taakgerichte interacties zorgt en voor meer coördinerende activiteiten. De 
meeste verschillen in interactie binnen de verschillende groepen zijn zichtbaar op vlak van 
consensus zoeken, taakverdeling, elkaar om verbetering vragen en groepsfocus versus 
individuele focus. Het al dan niet toewijzen van rollen blijkt geen invloed te hebben op het 
gebruik van het gedeelde scherm. Het toewijzen van rollen heeft evenmin een invloed op het 
eindproduct. Het eindproduct is eerder afhankelijk van de gemiddelde (taal)vaardigheid van 
de groep. De zelfbeoordelingen van de studenten komen grotendeels overeen met het 
geobserveerde groepsproces. Aangezien dit onderzoek slechts focust op één groep uit elke 
conditie mag men deze onderzoeksresultaten in geen geval generaliseren. Een onderzoek op 
grotere schaal is hiervoor noodzakelijk. 
 

                                                     
7 Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence 

Theory and Cooperative Learning. Educational Researcher, 38(5), 365–379. 
 
8 Raes, A. & Montero Perez, M. (2019). Scripting collaborative writing within a multi-shared visual workspace: a 

quasi-experimental study. Presented at the biennial Conference of the European Association for 
Research on Learning and Instruction (EARLI) in Aachen, Germany, 12 Aug 2019 – 16 Aug 2019. 

 
9 Strijbos, J.-W., Martens, R. L., Jochems, W. M. G., & Broers, N. J. (2004). The Effect of Functional Roles on Group 

Efficiency: Using Multilevel Modeling and Content Analysis to Investigate Computer-Supported 
Collaboration in Small Groups. Small Group Research, 35(2), 195–229. 
https://doi.org/10.1177/1046496403260843 
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Gebruik van quizzen en polls en het effect op de betrokkenheid.   

 

Doorheen verschillende studies hebben we de percepties met betrekking tot het gebruik van 
quizzen binnen lessen gemeten alsook het effect ervan op de betrokkenheid van studenten. 
Zoals blijkt uit onderstaande figuur, geeft een minderheid van de studenten (3%) aan dat het 
gebruik van quizzen binnen hoorcolleges overbodig zou zijn. Bijna de helft van de studenten 
(47%) geeft aan de quizzen verspreid mogen worden over de les, dus in het begin, in het 
midden en op het einde, waarvan 16% aangeeft dat de hele les vraaggestuurd zou mogen 
opgebouwd worden.  
 

 
 
Deze percepties van studenten werden ook getest in een “within-subject” onderzoekdesign 
waarin over zes lessen het aanbod van quizzen gevarieerd werd, gaande van geen quizzen tot 
vier quizzen tijdens een 90 minuten durende les. We vonden geen significante verschillen in 
intrinsieke motivatie over de lessen heen. Wel gaven studenten aan dat ze de quizzen misten 
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wanneer deze onverwacht weggelaten werden in de les. Enkele studenten gaven aan dat ze 
zaten te wachten op het moment van de quiz en hun kennis dus getest zou worden.  
 

  

Op basis van deze en ook de longitudinale studie  eerder beschreven,  kunnen we concluderen 
dat er geen sprake is van een novelty effect waarbij het leereffect na verloop van tijd verloren 
gaat wanneer het nieuwe er vanaf is. Het omgekeerde kan zelfs geconcludeerd worden. Eens 
studenten de ervaring hadden met het gebruik van quizzen steeg de acceptatie van deze 
technologie en steeg de behoefte om er in de toekomst nog gebruik van te maken. M.a.w. 
eens de kracht van de technologie ontdekt, willen ze geen les meer zonder.  
 

Onderzoek naar optimale instructie binnen multilocatieleren 

 
In de context van het Lecture+ project werd het gebruik van quizzen ook getest in de context 
van de hybride virtuele klas. Het integrale onderzoek werd gepubliceerd in het internationale 
tijdschrift Computers and Education10. Een belangrijke bevinding van deze studie is dat de 
betrokkenheid van studenten hetzelfde is als men allemaal face-to-face de les volgt of 
allemaal vanop afstand. De betrokkenheid is echter significant lager wanneer studenten de 
les vanop afstand volgen als er ook studenten face-to-face de les volgen, als het met andere 
woorden gaat om de hybride virtuele setting. Het is dus extra belangrijk aandacht te hebben 
voor de betrokkenheid van studenten in deze setting. Wat het effect van quizzen betreft op 
de betrokkenheid van lerenden kunnen we concluderen dat er geen verschil was in appreciatie 
van het gebruik van quizzen tussen de remote en on-site studenten. Dit wil zeggen dat quizzen 
in elke leercontext hun waarde hebben, of je nu lesgeeft in een face-to-face context, een puur 
virtuele context of in een hybride virtuele context. Deze studie bevestigde ook voorgaande 
wetenschappelijke evidentie dat het gebruik van quizzen de betrokkenheid van 
leerlingen/studenten doet toenemen.   

                                                     
10 Raes, A.1, Vanneste P.1, Pieters, M., Windey, I., Van Den Noortgate, W. & Depaepe, F. (2020). Learning and 

instruction in the hybrid virtual classroom: An investigation of students’ engagement and the effect of 
quizzes. Computers & Education. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103682  

 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103682
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103682
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TECOL in de kijker  
 
Het project kreeg van bij de start media-aandacht door zijn innovatieve karakter. Hieronder 
wordt de mediaberichtgeving samengevat.  
 

o Reportage op WTV over lancering TECOL project https://www.focus-
wtv.be/nieuws/kulak-barco-en-televic-werken-samen (online op 07/06/2016)  

o Reportage op KanaalZ over lancering TECOL project 
https://kanaalz.knack.be/nieuws/ku-leuven-barco-en-televic-ontwikkelen-digitale-
colleges/video-normal-713691.html   (online op 07/06/2016)  

o VTM nieuwsverslag over het gebruik van multimodale data om de betrokkenheid van 
studenten tijdens universitaire colleges te bevorderen: https://www.kuleuven-
kulak.be/nl/onderzoek/itec/itecnews/itec-in-het-vtm-nieuws-onderzoek-naar-
psychofysiologische-data-in-de-onderwijscontext  (15/12/2017) 

o Interviewverslag Piet Desmet: “Onderwijsprogramma’s Edulab en Smart Education 
doorstaan eerste evaluatie met glans”: https://www.kuleuven-
kulak.be/tecol?page_id=2658 (Bron: eduandcare.be ) 

o Interviewverslag Annelies Raes: "Het onderwijs moet een inhaalbeweging maken om 
de werknemers van de toekomst op te leiden": 
https://www.leuvenmindgate.be/news/het-onderwijs-moet-een-inhaalbeweging-
maken-om-de-werknemers-van-de-toekomst-op-te-leiden  (online op 21/09/2018)  

o Barco blogpost rond TECOL technologie: 
https://www.barco.com/en/news/trailblazing-technology-enhanced-collaborative-
learning?utm_source=Ambassify&utm_medium=landing&utm_content=Trailblazing
%20technology-enhanced%20collaborative%20learning%20-%20News 

o Bijdrage in De Tijd: “Interactief en collaboratief leren via technologie is de toekomst” 
met interview Piet Desmet en Bruno Cassieman: https://bright.tijd.be/interactief-en-
collaboratief-leren-via-technologie-is-de-toekomst/  

o Bijdrage in Data News – Knack: “Hoe nieuwe technologie het hoger onderwijs 
verandert” : https://datanews.knack.be/ict/nieuws/hoe-nieuwe-technologie-het-
hoger-onderwijs-verandert/article-longread-903903.html 

o Interviewverslag Fien Depaepe: “Laptop verovert de klas” 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190901_04585989 

o Publicatie van European Schoolnet over Future classrooms: “Building learning labs and 
innovative learning spaces” met parnterschool RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, 
Kortrijk. http://fcl.eun.org/documents/10180/4589040/BE_casestudy2019.pdf  

o Videoreportage over de resultaten van het LECTURE+ project op vimeo: 
https://vimeo.com/373855290  

 

  

https://www.focus-wtv.be/nieuws/kulak-barco-en-televic-werken-samen
https://www.focus-wtv.be/nieuws/kulak-barco-en-televic-werken-samen
https://kanaalz.knack.be/nieuws/ku-leuven-barco-en-televic-ontwikkelen-digitale-colleges/video-normal-713691.html
https://kanaalz.knack.be/nieuws/ku-leuven-barco-en-televic-ontwikkelen-digitale-colleges/video-normal-713691.html
https://www.kuleuven-kulak.be/nl/onderzoek/itec/itecnews/itec-in-het-vtm-nieuws-onderzoek-naar-psychofysiologische-data-in-de-onderwijscontext
https://www.kuleuven-kulak.be/nl/onderzoek/itec/itecnews/itec-in-het-vtm-nieuws-onderzoek-naar-psychofysiologische-data-in-de-onderwijscontext
https://www.kuleuven-kulak.be/nl/onderzoek/itec/itecnews/itec-in-het-vtm-nieuws-onderzoek-naar-psychofysiologische-data-in-de-onderwijscontext
https://www.kuleuven-kulak.be/tecol?page_id=2658
https://www.kuleuven-kulak.be/tecol?page_id=2658
https://www.leuvenmindgate.be/news/het-onderwijs-moet-een-inhaalbeweging-maken-om-de-werknemers-van-de-toekomst-op-te-leiden
https://www.leuvenmindgate.be/news/het-onderwijs-moet-een-inhaalbeweging-maken-om-de-werknemers-van-de-toekomst-op-te-leiden
https://www.barco.com/en/news/trailblazing-technology-enhanced-collaborative-learning?utm_source=Ambassify&utm_medium=landing&utm_content=Trailblazing%20technology-enhanced%20collaborative%20learning%20-%20News
https://www.barco.com/en/news/trailblazing-technology-enhanced-collaborative-learning?utm_source=Ambassify&utm_medium=landing&utm_content=Trailblazing%20technology-enhanced%20collaborative%20learning%20-%20News
https://www.barco.com/en/news/trailblazing-technology-enhanced-collaborative-learning?utm_source=Ambassify&utm_medium=landing&utm_content=Trailblazing%20technology-enhanced%20collaborative%20learning%20-%20News
https://bright.tijd.be/interactief-en-collaboratief-leren-via-technologie-is-de-toekomst/
https://bright.tijd.be/interactief-en-collaboratief-leren-via-technologie-is-de-toekomst/
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/hoe-nieuwe-technologie-het-hoger-onderwijs-verandert/article-longread-903903.html
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/hoe-nieuwe-technologie-het-hoger-onderwijs-verandert/article-longread-903903.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190901_04585989
http://fcl.eun.org/documents/10180/4589040/BE_casestudy2019.pdf
https://vimeo.com/373855290
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TECOL in interactie 
 
TECOL was duidelijk een rolmodel voor vele belanghebbenden. Edulab kreeg heel wat 
partnerinstellingen binnen zowel academische, educatieve als industriële context over de 
vloer om van gedachten te wisselen en kennis te maken met de proeftuinen en de 
onderzoeksbevindingen vanuit de diverse proeftuinen.  
Hieronder geven we een overzicht en enkele sfeerbeelden van de verschillende interacties die 
hebben plaatsgevonden.   
 

 
 

o Business schools:  o.a. Vlerick, IESE Barcelona, Cambridge Judge Business School, 

EDHEC 

o Universiteiten – zowel nationaal als internationaal: o.a. UCLouvain, UCLondon, 

Imperial College London, Radboud Universiteit Nijmegen, I-SITE Lille, UVA Amsterdam, 

Universiteit Utrecht, Eindhoven, UVA, Breda, Leiden, Rotterdam, Tilburg, Hulskamp, 

Erasmus Rotterdam, UCC Kopenhagen, London Metropolitan University, City 

University, University of Greenwich, University of Bath, Cardiff University, University 

of Reading, University of East London, School of Oriental and African Studies, Toulouse, 

Rouen, Oulu Finland 

o Hogescholen – zowel nationaal als internationaal: o.a. Vives, Thomas More, HVA, 

Fontys, Haagse Hogeschool, Nederlandse Politieacademie 

o Secundaire scholen: o.a.  RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, Kortrijk; Sint-

Lodewijkscollege, Brugge, Sint-Paulusschool campus college, Waregem 
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De bezoeken hebben tot verschillende nieuwe samenwerkingsovereenkomsten geleid. Zo is 
er een structurele samenwerking met I-SITE Université Lille Nord-Europe opgezet via 
verschillende Joint PhD’s en werd een bilateraal project opgestart in 2019 met de Belgische 
en Nederlandse Marine over het effectief gebruik van innovatieve technologieën voor 
toekomstgericht onderwijs.  
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TECOL in de toekomst  

 
In hoger onderwijs werd educatieve technologie lange tijd voornamelijk ingezet voor de 
organisatie van het onderwijsgebeuren, het verspreiden van informatie en het faciliteren van 
communicatie tussen diverse actoren en veel minder om het leren te ondersteunen en te 
optimaliseren. Gegeven het groeiend potentieel van educatieve technologie leek de rol ervan 
in het onderwijs evenwel onderbenut. Het TECOL (Technology-Enhanced COllaborative 
Learning) project beoogde daarom de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van recente 
educatief technologische oplossingen die interactief en collaboratief leren meer centraal 
plaatsen, en dat zowel in hoorcolleges als practica en dit over verschillende campussen heen. 
Aan de hand van vier proeftuinen werd onderzocht hoe interactief, collaboratief en 
studentgericht leren geoptimaliseerd kan worden: (1) interactief hoorcollege, (2) 
collaboratieve leerruimte, (3) open leercentrum en (4) multilocatieleren.  
 
Het TECOL-project was uniek in zijn aanpak doordat het vanuit een multidisciplinair team in 

interactie en co-design met alle stakeholders onderzoeksgebaseerde innovaties in de praktijk 

bracht. De onderzoekslijnen die tijdens het project werden opgestart worden momenteel 

verder gezet zodat verder gebouwd wordt aan de ruimere implementatie en opschaling van 

het project en verder kan ingezet worden op het optimaal gebruik van de learning spaces. 

Hieronder worden de belangrijkste aanbevelingen geformuleerd op 1) beleidsmatig, 2) 

onderwijskundig en 3) technologisch vlak.  

Beleidsmatige implicaties en aanbevelingen   

 
Op basis van het TECOL-project kunnen we besluiten dat het onderwijs in zijn geheel en de 
universiteit meer specifiek een inhaalbeweging moet maken om te voorzien in het onderwijs 
van de toekomst. Zowel interactieve quizzen als collaboratieve leerruimtes maken de transitie 
naar meer interactief en samenwerkend leren mogelijk. Daarnaast ondersteunen de ‘remote 
classroom’ en de ‘hybrid virtual classroom’ de transitie naar levenslang leren en ondersteunt 
deze technologie de vraag naar flexibele leertrajecten op diverse locaties.  
 
Toch leerde het TECOL-project ook dat technologie alleen het onderwijs niet zal veranderen 

(Cuban, 2013)11. Het proces van acceptatie en gebruik van technologie vraagt om een 

bedachtzaam veranderings- en ontwikkelingsmanagement dat zowel rekening houdt met 

individuele processen als organisatorische processen (Straub, 2009)12.  

Onze studies toonden aan dat het niet nodig is om de studentenpopulatie te overtuigen. Zoals 
ook wordt aangegeven door ander onderzoek, is het motiveren en voorbereiden van het 
onderwijzend personeel een meer uitdagende taak bij onderwijshervorming. Dit vereist een 
organisatorische en systemische aanpak. Onderzoek toont aan dat collectieve reflectie over 

                                                     
11 Cuban, L. (2013). Why so many structural changes in schools and so little reform in teaching practices? 

Journal of Educational Administration, 51(2), 109-125.  
 
12 Straub, E. T. (2009). Understanding technology adoption: Theory and future directions for informal learning. 

Review of Educational Research, 79(2), 625–649. https://doi.org/10.3102/0034654308325896  
 

https://doi.org/10.3102/0034654308325896
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praktijken, implementaties en het creëren van afstemming tussen de betrokken diensten 
voorwaarden zijn voor duurzame innovaties. Daarom is een goed doordacht beleid vereist 
vanuit zowel pedagogische als technisch perspectief om innovatieve projecten 
universiteitsbreed te kunnen opschalen.  
 

Het gedachtegoed van TECOL werd mee opgenomen in het nieuwe beleidsplan van de KU 
Leuven dat nadrukkelijk kiest voor de inzet van Educatieve Technologie. ‘Going Digital' is één 
van de beleidsdomeinen van het Strategisch Plan KU Leuven dat wil inzetten op educatieve 
technologie op een manier die collaboratief leren en multicampusonderwijs faciliteert en het 
internationaal bereik verruimt. Daarnaast sluit het ook sterk aan bij het beleidsdomein 
‘Future-Oriented Education’ (zie https://www.kuleuven.be/over-kuleuven/strategisch-plan ). 

 

 

Pedagogisch-didactische implicaties en aanbevelingen  

 
Zoals hierboven al aangeven is geen enkele technologie an sich in staat om 
onderwijspraktijken te veranderen. Het gaat erom wat een docent of leerkracht ermee doet 
De inzet van technologie moet steeds vertrekken vanuit de onderwijsdoelstellingen. De meest 
innovatieve technologie kan op de meest traditionele of conservatieve manier gebruikt 
worden. 
 
Omdat de kwaliteit van het onderwijs afhankelijk is van het vermogen van de leraar om 
technologie te gebruiken, moet de leraar bovendien actief leren werken met de technologie. 
Om deze pedagogisch-didactische uitdagingen aan te gaan, dient een onderwijsinstelling te 
investeren in een universiteitsbrede opleiding. Binnen de KU Leuven krijgt dit momenteel 
vorm binnen het expertisecentrum KU Leuven Learning Lab waarbij verschillende instanties 
van KU Leuven betrokken zijn. KU Leuven Learning Lab is een universiteitsbreed, lokaal 
verankerd aanspreekpunt voor alle stafleden die hun onderwijs willen optimaliseren. Het 
combineert een universiteitsbrede coördinatie met lokale aanspreekpunten voor alles wat 
met onderwijs en onderwijstechnologie te maken heeft. Hier moeten docenten ondersteuning 
en opvolging kunnen vinden voor de nieuwste technologie. Het expertisecentrum wil ook het 
contact tussen studenten en docenten vergemakkelijken.  
 
Het TECOL-team is deel van het netwerk en werkt mee aan de gemeenschappelijke visie en 
het aanbieden en uitbreiden van de ‘best practices’ voor de optimale inzet van 
onderwijstechnologie en het gebruik van innovatieve onderwijsvormen (activerende 
werkvormen, blended en online onderwijs, …).  

https://www.kuleuven.be/over-kuleuven/strategisch-plan
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Technologische uitdagingen en aanbevelingen  

 

We mogen niet uit het oog verliezen dat voor velen het gebruik van technologie nog steeds 
niet als een vanzelfsprekendheid wordt gezien en zelfs eerder aanvoelt als een verplichting 
van bovenaf. De gebruikte technologie moet in dienst staan van de didactiek (en niet 
omgekeerd). Het is daarom belangrijk dat de verschillende technologieën zoveel als mogelijk 
geïntegreerd zijn in eenzelfde gebruikersinterface, wat de leercurve voor de docent 
vermindert en drempelverlagend werkt. 
 
Innovatieve technologieën worden voortdurend gewijzigd, wat frustrerend kan zijn, vooral 
voor leraren. Gebleken is dat kleine gebruiksproblemen, veroorzaakt door de voortdurende 
updates van innovatieve technologieën, het leerproces van zowel studenten als docenten 
kunnen verwarren, vertragen of belemmeren (Raes et al., 2019).13. Daarom vereist educatieve 
technologie een betrouwbare IT-basis. Dit kan alleen maar bereikt worden door 
voortdurende inspanningen vanuit een goeie samenwerking met de technologische stafleden 
binnen de instelling. Hier is de conclusie opnieuw dat de multidisciplinaire aanpak waarbij 
open en constructief wordt gecommuniceerd essentieel is voor de optimale inbedding van 
technologie in het hedendaagse universitaire onderwijs. 
 

Tot slot 

Vanuit het TECOL team hopen we dat dit rapport u kan inspireren om samen de uitdaging aan 
te gaan van sterk toekomstgericht onderwijs. We wensen u te bedanken voor de interesse en 
kijken uit naar boeiende vervolgprojecten.    
 
                                                     
13 Raes, A., Detienne, L., Windey, I., & Depaepe, F. (2019). A systematic literature review on synchronous hybrid 

learning: gaps identified. Learning Environments Research. doi: 10.1007/s10984-019-09303-z 
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