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Wie zijn wij?

• Alan Veys, Activo Antenne FEB (en FPPW)
• An Van Steenbergen, stagiair Ma PW op DOWA, leerkracht



• Verwachtingen? 
• Over welke tool heb je vragen?
• Welke problemen ervaar je bij het inzetten van onderwijskundige 

tools? Specifieke casus?
• Welke tools ken je of gebruik je zelf?

https://padlet.com/alanveys1/abr4mas72ov5915o

Wie zijn jullie?

https://padlet.com/alanveys1/abr4mas72ov5915o
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Plek van een tool in didactisch design

• Elke tool heeft slechts nut binnen een goed design
• Effectiviteit van leraar veel belangrijker dan toolkeuze (Great teaching 

toolkit, Evidence review, Coe, Rauch, Kime & Sigleton 2020)
• Tool als middel, niet als doel



Hoe match 
ik tool en
doel?
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van Laurillard
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Kennis verwerven
• Docent actieve rol
• Zelfstudie
• Studenten niet geactiveerd

• Hoe?
• zelfstudie
• Leerpad
• Kennisclips
• Verrijkte lesopnames
• Podcasts
•MOOC´s

• (online) interactief hoorcollege
• (online) responsiecollege
• (online) demonstatie
• Flipped classroom



Toepassen
• Kennis gericht inzetten
• Relevantie van concepten
• Bijsturen op basis van feedback
• Zelf, peer, docent, opdracht

• Voortdurend proces

• Hoe?
• Leerpad
• Online begeleide zelfstudie
• Individuele of groepsopdrachten
• (online) simulatie

• (Blended) practicum
• (online) werkcollege
• Online rollenspel
• (online) responsiecollege



Samenwerken

• Gezamenlijke output
• Overleggen
• Elkaar uitdagen
• Peerfeedback geven
• Meestal in combinatie met
• Discussiëren
• Toepassen
• Produceren



• Hoe?
• Groepsopdracht
• Wiki
• Online discussieforum
• Projectgebaseerd leren
• (online) werkcollege
• Online brainstorm
• Break-outrooms tijdens online hoor- of werkcollege



Discussiëren
• Standpunt innemen
• Standpunt onderbouwen
• Andere standpunten begrijpen
• Eigen standpunt vergelijken met andere standpunten

• Hoe?
• Online discussieforum
• (online) discussiecollege
• Online discussiegroep
• (online) debat



Produceren
• Product creëren
• Evaluatie door docent
• Kennis tonen
• Proces is belangrijk

• Hoe?
• Individuele of groepsopdracht
• Portfolio
• (online) presentatie



Onderzoeken
• Controle door de student zelf
• Informatie zoeken en kritisch bekijken
• Komen tot nieuwe inzichten
• Actief leerproces
• Permanent proces van ontwikkeling

• Hoe?
• Onderzoeksopdrachten
• onderzoeksproject
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Ontstaan van het wiel

• Europees project (2018 – 2020)
•Geleid door UCL
• Tool Wheel
•Manier 1) om lesgever te 

ondersteunen in toolkeuze
2) als instelling te kiezen in 
veelheid aan tools
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UGent wiel 
• V1: Anno 2019 nav overstap 

Minerva -> UFORA
• Actualisering dient zich aan 

nav vele nieuwe tools 
• Vraag HIR stelt dit op scherp
• Ambitie om dit centraler te 

plaatsen in het 
ondersteuningsaanbod

https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/9412/Home
https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/9412/Home


Dublin 
City 
University



Vives

• Interactief wiel
• Relevante tools per leeractiviteit
• Level van ondersteuning
• Informatie over de tool
• Beschikbare ondersteuning



University college Absalon

• Selectietool
• Good practices
• Handleidingen
• Thema´s



University College London

• Miniguides
• Informatie over tool
• Case studies



Visie UGent 

• Vier in balans: (1) visie, (2) deskundigheid, (3) toepassingen, (4)
infrastructuur

• (1) Basis = onderwijsvisie en blend@UGent
• (2) Inzetten op digitale vaardigheden van lesgevers
• (3) Next Generation Digital Learning Environment
• Interoperability & integration (LTI)
• Personalization
• Analytics, advising & Learning Assessment
• Collaboration
• Accessibility & Universal Design

• (4) Performante hardware, opname-infrastructuur,…



Visie UGent
1. UFORA = centrale toegangspoort met basisfunctionaliteiten
2. Aanvullende functionaliteiten via LTI
3. Indien nodig nog aanvullende externe tools

• Uitgangspunt externe tools: 
• Wildgroei en overlap van tools/functionaliteiten beperken
• Ter verrijking van de leeromgeving: inhoud, interactie, video, enz.
• Breed inzetbaar (> 1 faculteit)
• Tool op faculteits- opleidingsniveau kan, maar zelf instaan voor middelen en 

ondersteuning

Inspirerend filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=v8bsaX-pXLo

https://www.youtube.com/watch?v=v8bsaX-pXLo




UFORA

ePortfolio

ePortfolio

ePortfolio

NU
(LTI-tools)

Binnenste cirkel: Ufora-tools
2e cirkel: LTI-tools
3e-cirkel: niet-LTI-tools



UFORA

ePortfolio

ePortfolio

ePortfolio

NU
(alle tools)

Binnenste cirkel: Ufora-tools
2e cirkel: LTI-tools
3e-cirkel: niet-LTI-tools



UFORA

ePortfolio

ePortfolio

ePortfolio

NU
(ondersteuning)

Binnenste cirkel: Ufora-tools
2e cirkel: LTI-tools
3e-cirkel: niet-LTI-tools



Vereiste tools

LMS (= centrale hub)

Videoplatform

Verrijking leerpaden

Toetsomgeving

Antiplagiaatsoftware

Virtual classroom tool

Tool voor interactie tijdens de les

Peer assessment tool

Portfolio-omgeving



Vereiste tools Welke tool wordt centraal ondersteund?

LMS (= centrale hub)

Videoplatform

Verrijking leerpaden

Toetsomgeving

Antiplagiaatsoftware

Virtual classroom tool

Tool voor interactie tijdens de les

Peer assessment tool

Portfolio-omgeving ?

Toekomstvisie







Feedback over het wiel

• https://view.genial.ly/6131dacf003e7
70de0962d9e/interactive-image-
nieuw-wiel
• Ervaringen?
• surfen naar genial.ly en het wiel eens 

uittesten

Aanvraag nieuwe tools via 
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-
werk/ict/ufora/governance/nieuwe-tool.htm

https://view.genial.ly/6131dacf003e770de0962d9e/interactive-image-nieuw-wiel
https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/ict/ufora/governance/nieuwe-tool.htm


Andere noden 
of vragen?
Frederic.raes@ugent.be
thomas.claeys@ugent.be

-> Team Digitaal Leren

mailto:Frederic.raes@ugent.be
mailto:thomas.claeys@ugent.be


Tips voor FEB
• Maak gebruik van de kennisclipruimte

• Alle handleidingen (grote auditoria, 
hybride lokalen, vergaderzalen) vind je 
hier
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https://www.ugent.be/eb/nl/medewerkers/handleiding-kennisclipruimte.pdf
https://www.ugent.be/eb/nl/medewerkers/auditoria-en-leslokalen


Waar vind je welke informatie?

• Onderwijstips
• UGent Praktijken
• MS Teams Online Onderwijscommunity
• UTOP: vormingen onderwijs (leerpaden, blended herontwerp, online 

interactief lesgeven…)
• onderwijsondersteuning@ugent.be
• Activo-antenne van jouw faculteit
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https://onderwijstips.ugent.be/nl/?q=&subject=SUBJECT_AL&page=1
https://onderwijstips.ugent.be/nl/ugentpractices/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a376441d8bf894874b9b4c89abc6f69b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=be814b08-9a7a-429c-8bdc-9217866ddeb8&tenantId=d7811cde-ecef-496c-8f91-a1786241b99c
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/home?bplte_company=C0000956575P&_s.crb=C7meh7EAGun8UTFUH6wlXbJro6z%252fTfLrP%252bExMkRkdF8%253d
mailto:onderwijsondersteuning@ugent.be
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Bronnen
• Tool Wheel
https://abc-ld.org/tool-wheel/

• ABC learning design
https://abc-ld.org/6-learning-types/

• Vives wiel 
https://abc-ld.org/wp-content/uploads/2020/06/VIVES-App-wheel-flier-nl.pdf

• Onderwijstips 
https://www.onderwijstips.ugent.be/nl/tips/wanneer-kies-ik-welke-werkvorm/

• Vier in balans model
https://library.educause.edu/resources/2015/4/the-next-generation-digital-learning-environment-a-report-on-
research

https://abc-ld.org/tool-wheel/
https://abc-ld.org/6-learning-types/
https://abc-ld.org/wp-content/uploads/2020/06/VIVES-App-wheel-flier-nl.pdf
https://www.onderwijstips.ugent.be/nl/tips/wanneer-kies-ik-welke-werkvorm/
https://library.educause.edu/resources/2015/4/the-next-generation-digital-learning-environment-a-report-on-research


Bedankt voor jullie aandacht!


