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TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 

Uit: NMC Horizon Report, 2016 Higher Education Edition 
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VU-NT2 IN 2020 

LEERDER-DOCENT-LEERMIDDEL 

Vrije Universiteit Amsterdam 

wil: 
 flexibiliteit in waar en wanneer te leren 
 gebruik maken van beschikbare bronnen/tools op internet 
 gebruik maken van meerdere devices 
 verbonden zijn met de groep 
 met medecursisten digitaal communiceren en samenwerken 
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DE LEERDER IN 2020 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

wil: 
 inspelen op de behoeften van de 

individuele cursist 
 maar wel overzicht houden 
 met individuele cursisten maar 

ook met de groep als geheel 
digitaal kunnen communiceren 

 op een gemakkelijke manier 
actuele bronnen en innovatieve 
toepassingen inzetten 
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DE DOCENT IN 2020 

Vrije Universiteit Amsterdam 

 is adaptief 
 is geschikt voor blended learning 
 voor groepswerk in de klas en voor individueel werk 
 voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren 
 maakt het mogelijk de actualiteit in de klas te halen 
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HET LEERMIDDEL IN 2020 

Vrije Universiteit Amsterdam 

heeft het NT2-leren idealiter zo ingericht dat: 
 
 de leerder tijd- en plaatsonafhankelijk kan leren, zich 

tegelijkertijd lid van een groep voelt en altijd toegang heeft 
tot belangrijke cursusinformatie; 
 

 de docent digitaal zowel met de groep als geheel als met de 
individuele cursist in contact staat en het leerproces 
adequaat kan monitoren en aansturen; 
 

 innovatieve, interactieve, actuele bronnen en toepassingen 
van buiten de leergang in de lessen ingezet kunnen worden. 
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VU-NT2 IN 2020 

Vrije Universiteit Amsterdam 

 zo goedkoop mogelijk 
 
 toegankelijk voor in- en externe cursisten 

 
 gebruiksvriendelijk voor zowel docent als cursist 

 
 stimulerend voor onderwijsinnovatie 

 
 bruikbaar als communicatiekanaal (voor cursusadministratie 

en docenten) 
 

 toekomstbestendig 
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EISEN AAN EEN DLO 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

 
 
 
 
 

 prijs: door ons te gebruiken lightversie gratis in aanschaf en 
gebruik 

 betrouwbaar: gebruikt door meer dan 1600 instituten 
 gebruiksvriendelijkheid: zeer intuïtief 
 tools voor het toepassen van interactieve werkvormen 
 toekomstbestendig: altijd gratis versie beschikbaar 
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CONCLUSIE VU-NT2: CANVAS 

‹nr.› Het begint met een idee 
10 Het begint met een idee 

Doel: informatie uitwisselen, 
hete hangijzers bespreken 
 
Respondenten: 17 
 

 16 instellingen gebruiken een 
DLO 
> Blackboard:   11 
> Moodle:   3 
> Zephyr:   1 
> Canvas:    1 
 

 Aanvullende omgevingen: 
> Turnitin 
> Edumatic 
> Wiki 10 Faculteit- / dienstnaam / titel  presentatie  

ENQUÊTE DLO 

Vrije Universiteit Amsterdam 

 Blackboard voor de cursisten die aan de instelling verbonden 
zijn (studenten, medewerkers)  

 Moodle en Zephyr voor zakelijke klanten 
 Andere omgevingen ter aanvulling  
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ENQUÊTE: DOELGROEP EN DOEL DLO 

Vrije Universiteit Amsterdam 
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ENQUÊTE: MEEST GEBRUIKT DOOR DOCENTEN 
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Vrije Universiteit Amsterdam 
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ENQUÊTE: MEEST GEBRUIKT DOOR CURSISTEN 

Vrije Universiteit Amsterdam 

 
 Geen volledige integratie met andere systemen, wel mogelijk 

om talenpracticumbestanden  in DLO te zetten 
 

 Links naar externe (audio- en video)bestanden, al dan niet 
van gebruikte leergang 
 

 Links naar andere interactieve websites 
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ENQUÊTE: DLO NAAST ANDERE SYSTEMEN 

Vrije Universiteit Amsterdam 

Met de DLO hoopt men de volgende dromen te 
verwezenlijken: 
 

 meer blended learning mogelijk maken 
 flipped classroom realiseren 
 eigen methode met externe bronnen integreren 
 interactiever onderwijs realiseren 
 meer (remedial) zelfstudie mogelijk maken 
 eigen complete online cursus ontwikkelen (met Elevate) 
 meer samenwerking tussen studenten/cursisten stimuleren 
 docentenwerk reduceren 
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ENQUÊTE: TOEKOMSTDROMEN 

Vrije Universiteit Amsterdam 

16 FGW/ VU-NT2 

DISCUSSIE 

Hoe zorg je ervoor dat 
alle docenten met de 
DLO uit de voeten 
kunnen? 

Hoe ziet een op de 
leerder gerichte DLO 
eruit? 

Hoe integreer je de 
DLO optimaal in je 
face-to-faceonderwijs? 

Hoe houd je het 
functioneel, 
gebruiksvriendelijk en 
overzichtelijk? 

Welke leeractiviteiten 
wil je ontlokken? 
Welke tools gebruik je 
daarvoor? 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

17 FGW/VU-NT2/NUT-conferentie 2016: Canvas in de cursus 
 

CANVAS 

Vrije Universiteit Amsterdam 
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CANVAS: OPDRACHTEN 

Vrije Universiteit Amsterdam 
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CANVAS: FEEDBACK 

Vrije Universiteit Amsterdam 
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CANVAS: FEEDBACK 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

 Samenwerken aan opdracht in subgroepen (via Google 
Docs) 

 Peer review 
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CANVAS: SAMENWERKEN 

Vrije Universiteit Amsterdam 

 Verschillende toetssoorten: 
> Graded quiz 
> Practice quiz 
> Graded survey 
> Ungraded survey 
 

 Verschillende vraagsoorten: 
> Multiple choice 
> True/false 
> Fill in the blank/fill in multiple blanks 
> Multiple answers 
> Multiple dropdowns 
> Matching 
> Numeriek antwoord 
> Formule 
> Essay 
> Bestandsupload 
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CANVAS: TOETSEN 

Vrije Universiteit Amsterdam 

 
 Makkelijk linken naar audio- en videobestanden  
    op VU-server 
 Korte webclips maken 
 Modules die in bepaalde volgorde en met voldoende 

resultaat moeten worden doorlopen 
 Integratie van apps in Canvas  
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CANVAS: MOGELIJKHEDEN VOOR  
BLENDED LEARNING 

Vrije Universiteit Amsterdam 

Edu App Center 
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CANVAS: APPS 
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Vrije Universiteit Amsterdam 
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CANVAS: APPS 

VoiceThread 

Vrije Universiteit Amsterdam 
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CANVAS: APPS 

Quizlet 

Vrije Universiteit Amsterdam 

 overzichtelijk 
 efficiënt 
 eenduidig 
 makkelijke navigatie 

 
 
 

 twee leeromgevingen die niet geïntegreerd zijn 
 docenten maken er in verschillende mate gebruik van 
 uitnodigend maken voor interactie 
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CANVAS: ERVARINGEN 

Vrije Universiteit Amsterdam 

“Misschien het is moeilijk om te gloven maar dat is waarheid. Deze boom 
heet Bibichelchele en staat in mijn buurt vlakbij mijn huis. Hij is mijn 
geestverwant. Als ik een probleem heb, lucht ik me op bij die boom en het 
gekke is dat mijn probleem word opgelost.  
Wij hebben een spritueel band met elkaar en hij geeft me altijd kracht en 
hoop. Ik zie heel veel dingen in hem waarover kan niet spreken. Ik ga 3 of 
4 keer per week op bezoek bij hem.” 

 
 
 

28 FGW/ VU-NT2 / NUT conferentie 2016 : Canvas in de cursus 
 

DE BOOM BIBICHELCHELE 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

 
 verrijkingsmateriaal ontwikkelen binnen DLO  
 (extra oefeningen, modules) 

 
 concept ‘blended learning’ uitwerken:  

> welke toepassingen voegen iets toe aan ons onderwijs 
> voor wie 
> voor welk ‘probleem’  
> voor welke vaardigheid 
> in welke fase 

 
 testen en selectie van apps uit App Center 
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TOEKOMSTPLANNEN 


