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Dag collega,
Onderzoeksrapport ICT voor competentiegericht onderwijs
In 2011 begeleidde ik Gert-Jan Los bij zijn onderzoek naar de ICT-ondersteuning voor
competentiegericht onderwijs (CGO) in het HBO en MBO. Met behulp van een model van
kernelementen van CGO, overgenomen van de Onderwijsraad, verkenden wij de bijdrage die
verschillende soorten ICT-systemen aan CGO zouden kunnen leveren. In Nieuwsbrief 39 (4
oktober 2011) informeerden we je al over een artikel wat we daarover op de website
publiceerden. Vervolgens is een multi-case study opgezet bij vier opleidingen in HBO en MBO die

competentiegericht onderwijs verzorgen. Het onderzoeksrapport van deze studie is een dezer
dagen afgerond en kan op de website gedownload worden. Het rapport levert een interessant
beeld van de wijze waarop ICT in deze vier opleidingen ondersteuning geeft aan hun inrichting
van CGO. Ook bevat het rapport veel vragen voor verder onderzoek op dit gebied. Het rapport
is te vinden op:http://www.licto.nl/index.php?pageID=39.

Onderzoeksrapport Didactische meerwaarde Second Life
Eveneens is vorige week het onderzoeksrapport “De meerwaarde van Triviant-in-Second Life
voor het onderwijs : Een educatieve pilotstudie” van Wim Trooster opgeleverd. Dit onderzoek
was gericht op de vraag of een Triviantspel in Second Life met vragen uit de vakdiscipline, dat
door studenten gespeeld kan worden om hun vakkennis diagnostisch te toetsen, een
didactische meerwaarde heeft ten opzichte van “normaal” onderwijs zonder Second Life. Het
onderzoek dat ambitieus gestart was met een quasi-experimenteel design (volledig
experimenteel met een zuivere controlegroep kan nu eenmaal in een reële onderwijssetting
niet), had helaas te kampen met geringe deelname door de benaderde studenten. Daarom
moest teruggeschakeld worden van een kwantitatief design naar een pilotstudie met een
kwalitatief design. Desondanks levert het onderzoek waardevol informatie op over het gebruik
van een virtuele toepassing in het onderwijs. Ook bevat het onderzoeksverslag veel materiaal
waar toekomstige onderzoekers weer op kunnen aansluiten. Het rapport is te vinden
op: http://www.licto.nl/article.php?articleID=43.
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Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief informeerde ik je over de publicatie van de brochure “Standaardisering
voor flexibilisering van Middelbaar Beroepsonderwijs” geschreven in het kader van het ELEOproject bij vier ROC’s. Per abuis heb ik daarbij de naam van mijn mede-auteur, Peter den Boer,
onjuist weergegeven. Excuses daarvoor. Peter den Boer is onderzoeker bij Onderzoeksbureau
Onderzoekend Leren te Rhenen.
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
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