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1 Inhoud en opzet van het onderzoek
1.1 Probleemcontext
In de afgelopen 20 jaar is het onderwijs in Nederland radicaal veranderd. Om beter aan te sluiten bij
de behoeften van het werkveld zijn, eerst in het Hoger Onderwijs (HBO/WO), de vakken van het
traditionele, vakgerichte onderwijs meer geïntegreerd om zo themagericht onderwijs te vormen.
Daarop is, met de invoering van het probleemgestuurd onderwijs, het initiatief in het onderwijs, dat in
het frontale onderwijs voornamelijk bij de docent lag, meer bij de student neergelegd. Vervolgens is
het onderwijs nog verder geïntegreerd door al vroeg in het onderwijs (en niet pas in de laatste stage)
de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes rondom bepaalde thema’s te integreren in het
competentiegerichte onderwijs. Deze ontwikkelingen voltrekken zich nu ook in het MBO. In het
secundaire en nu ook in het primaire onderwijs past men het onderwijs aan, zodat de leerlingen beter
voorbereid zijn op het onderwijs in de veranderde vervolgopleidingen (MBO, HBO, WO).
In dit veranderde onderwijs is een aantal onderwijsfuncties cruciaal:
Het vormen van sociale netwerken en “learning-communities”;
Samenwerken en participeren;
Co-creatie.
Hiervoor is een platform voor kennisontwikkeling nodig, waar studenten en docenten elkaar onderling
kunnen ontmoeten. Op dit moment wordt een dergelijk platform gevormd door de inzet van bijv. Real
Life (RL) bijeenkomsten, e-mail, MSN en Blackboard. De ervaring leert dat deze middelen vaak te kort
schieten, bijvoorbeeld als door veel reistijd RL-bijeenkomsten niet mogelijk zijn, of als simulaties in het
Onderwijs nodig zijn. Bij de huidige ICT-middelen (e-mail, MSN en Blackboard) bestaat er een
gevoelsafstand tussen de deelnemers. Dit wordt ook wel een gebrek aan “presence” genoemd, terwijl
voor een goed onderwijsleerproces “presence” van de docent en medestudenten essentieel is (1).
Virtuele werelden kunnen hier uitkomst bieden. Dit zijn driedimensionale permanent toegankelijke
audiovisuele omgevingen, waarin meerdere gebruikers tegelijkertijd actief kunnen zijn middels een
driedimensionale representatie van een karakter, avatar genaamd, waarmee zij in een bepaalde mate
de omgeving kunnen maken of invullen (2). Virtuele werelden bieden de deelnemers het gevoel van
“presence” van de andere deelnemers (studenten en/of docenten; 3,4). Een bijkomend voordeel van
virtuele werelden is dat ze een online platform bieden dat tijd en plaats onafhankelijk kan worden
ingezet. Hierdoor zijn ze goed in te zetten voor bijv. afstandsleren en internationalisering. Bovendien
wordt bij de virtuele werelden ondersteuning geboden door middel van een aantal tools die als
services aangeboden wordt. Daardoor is er sprake van een media-rijk medium: met tekst, beeld,
geluid en gebaren. Met deze ICT-toepassingen is zo verhoogde effectiviteit en efficiëntie in het
onderwijs mogelijk. Dit komt niet in het minst doordat dit medium aansluit bij de belevingswereld van
de student. Dit alles maakt dat virtuele werelden een sterk medium vormen om het
onderwijsleerproces te ondersteunen.

1.2 Probleemstelling
Met de opkomst van het internet ontstonden vanaf de jaren ’70 al verschillende virtuele werelden (5).
Pas in de zomer van 2005 ontstond er, na een financiële injectie vanuit het bedrijfsleven, rondom de
virtuele werelden een ware hype (6,7,8). Aanvankelijk werden virtuele werelden vooral bezocht voor
plezier, maar al snel ontdekten de gebruikers ook de serieuze mogelijkheden van virtuele werelden.
De economische bedrijvigheid in virtuele werelden groeide explosief met deelname door bedrijven als
ABN-AMRO, Philips, Nike, Mercedes, Randstad, etc. Ook werden in virtuele werelden allengs meer
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educatieve activiteiten ontplooid, en het aantal virtuele campussen, ook van gerenommeerde
onderwijsinstellingen zoals Harvard, nam snel toe. Wat daarbij opviel was dat educatieve activiteiten
veelal ad hoc werden ingericht, vaak zonder achterliggende onderwijsvisie of kennis van de sterke en
zwakke kanten van het medium Virtuele Werelden. Het risico hiervan was dat telkens opnieuw het
wiel werd uitgevonden, en men keer op keer dezelfde valkuilen tegenkwam. Zo werden tijdens de
hype Virtuele Werelden vaak ingezet in het onderwijs, terwijl de leeractiviteiten veel beter aangeboden
konden worden via andere wegen (Real-Life-onderwijs, MSN, Blackboard, mail, etc.). Het gevolg
daarvan was dat de initiatieven eenmalig werden gebruikt in het onderwijs, en daarna niet meer.

Op dit moment ontbreekt er een goed overzicht over en inzicht in de do’s and don’ts bij de
inzet van virtuele werelden in het onderwijs. Hierdoor bestaat het risico dat bij de inzet van
virtuele werelden in het onderwijs telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden, en men
keer op keer dezelfde valkuilen tegenkomt. Als initiatieven al opgestart worden in een
virtuele omgeving zoals Second Live bestaat het risico dat ze na één keer niet meer
gebruikt worden.

1.3 Doelstelling onderzoek
Het doel van dit onderzoek is kennis te ontwikkelen waarmee docenten en onderwijsmanagers
verantwoorde keuzen kunnen maken om virtuele werelden wel of niet in te zetten voor hun
onderwijsdoelen. Het gaat daarbij niet om een vergelijkend onderzoek over de eigenschappen van
verschillende virtuele werelden, maar om de onderwijskundige aspecten van het gebruik ervan.
Omdat die aspecten goed onderzocht kunnen worden met behulp van één virtuele wereld is het
onderzoek afgebakend tot het gebruik van Second Life.

1.4 De afbakening van het onderzoek: de keuze voor Second Life
Er bestaat een veelheid aan virtuele werelden. Omdat tijd en middelen beperkt zijn, en om meer
inhoudelijke homogeniteit te bereiken binnen het onderhavige onderzoek wordt hier een keuze
gemaakt voor één virtuele wereld. De keuze valt daarbij op SL om de volgende redenen:
In SL bestaan veel en verschillende voorbeelden van onderwijs in de virtuele wereld.
Door de wereldwijde aandacht voor SL in de afgelopen tijd zijn in SL vergelijkbare, en soms
betere faciliteiten voor onderwijs ontwikkeld dan in andere virtuele werelden.
Windesheim bezit een eiland in SL, en er is ervaring met en kennis over SL ontwikkeld in de
afgelopen tijd.
Verder kan worden opgemerkt dat kennis over en ervaring met SL grotendeels is te extrapoleren naar
andere virtuele werelden. Wanneer SL vergeleken wordt met andere virtuele werelden dan vallen
weliswaar verschillen op in de kwaliteit van de grafisch weergave in de gebruikersinterface, de
hoeveelheid multimediafaciliteiten, de hoeveelheid beheersmogelijkheden (bijvoorbeeld beveiliging),
en de kosten van aanschaf en gebruik. Maar omdat er bij andere virtuele werelden in vergelijking met
SL niet echt sprake is van geheel nieuwe eigenschappen, is niet te verwachten dat bij die andere
virtuele werelden andere zaken met betrekking tot didactische meerwaarde van belang zijn dan bij het
gebruik van SL. Wel kan het zijn dat door bovengenoemde verschillen meer of minder aandacht moet
worden besteed aan de relevante didactische en organisatorische randvoorwaarden. Als bijvoorbeeld
de kosten van het gebruik van een virtuele wereld hoger zijn, wordt het belangrijker draagvlak bij het
management te creëren om budget te verkrijgen. Wanneer niet de nodige aandacht aan deze
randvoorwaarde wordt besteed dan kan dat een bedreiging vormen voor de meerwaarde van het
gebruik van deze virtuele wereld bij het betreffende onderwijs en voor de continuïteit van het
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onderwijsinitiatief in de betreffende virtuele wereld. In de discussie in hoofdstuk 3 zal op dit punt
worden teruggekomen.

1.5 Onderzoeksvraag
Virtuele werelden kunnen worden ingezet ten behoeve van verschillende activiteiten in een
onderwijsinstelling, naast bestaande toepassingen op het internet zoals social software. Primair
kunnen virtuele werelden worden ingezet voor de didactiek in het onderwijs (bij afstandsleren, maar
ook bij regulier onderwijs). Verder kunnen virtuele werelden ingezet worden bij onderzoek. Hierbij kan
gedacht worden aan onderzoek op de populatie gebruikers in de virtuele wereld, en aan simulaties.
Daarnaast kan via virtuele werelden heel goed worden genetwerkt, waardoor kennisdelen gefaciliteerd
kan worden. Ook kunnen virtuele werelden worden ingezet voor contractactiviteiten. Er kunnen
bijvoorbeeld virtuele ondernemingen worden opgezet. Tot slot liggen er mogelijkheden om virtueel aan
onderliggende organisatiedoelen te werken: via het virtuele medium kan bijv. heel goed PR bedreven
worden.

In dit onderzoek richten we ons op de rol van de virtuele wereld Second Life (SL) in het
onderwijs op het niveau van de docent en zijn studenten (bij zowel afstandsleren als
regulier onderwijs):
Wat is de didactische meerwaarde van SL vergeleken met andere media?
Onder welke didactische en organisatorische omstandigheden wordt continuering
van gebruik van deze SL-initiatieven met meerwaarde gevonden?
Hierbij worden eventuele betere leerresultaten tot de categorie “didactische meerwaarde”
gerekend.

1.6 Beoogde onderzoeksresultaten
In dit onderzoek wordt er geïnventariseerd wat er in de onderwijsorganisatie nodig is om SL met
didactische meerwaarde te kunnen inzetten in het onderwijs in vergelijking met de huidige
standaarden (andere media, zoals “real life” onderwijs, Blackboard, etc). Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen SL-initiatieven die eenmalig gebruikt zijn in het onderwijs, en initiatieven waarvan het
gebruik ook in de toekomst ingepland wordt. Deze laatste initiatieven worden als succesvol gezien. De
initiatieven die na één maal niet meer gebruikt worden, worden als niet-succesvol gezien: blijkbaar
was de meerwaarde niet zo evident dat het initiatief gecontinueerd kan worden. Concreet worden met
dit onderzoek de volgende resultaten beoogd:

Een overzicht van de do’s and don’ts bij het gebruik van virtuele werelden in het onderwijs.
Hierbij wordt aangegeven:
1. bij welke onderwijsactiviteiten SL didactische meerwaarde kan bieden (een lijst),
2. en aan welke didactisch- en organisatorische randvoorwaarden aandacht moet
worden besteed om te zorgen dat SL niet alleen éénmalig in het onderwijs wordt
gebruikt, maar dat dat gebruik daarna ook gecontinueerd wordt (een checklist).
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1.7 Grondslagen voor didactische meerwaarden
Didactische meerwaarde van het gebruik van virtuele werelden in het onderwijs kan zich uiten in
verschillende parameters. Bryan & Deci (9) spreken in hun “self-determination”-theorie over factoren
die van belang zijn voor een goed leerproces. Ze geven aan dat cruciaal voor een goed leerproces
een intrinsieke motivatie tot leren is. Intrinsieke motivatie tot leren kan zich uiten in:
betrokkenheid van de student m.b.t. het onderwijs, en daardoor:
aandacht van de student voor het onderwijs.
Hierbij is volgens Ryan & Deci (9) een aantal kenmerken van het onderwijs voorwaardelijk voor
aantrekkelijk onderwijs, en dus voor intrinsieke motivatie. De student moet het idee hebben dat:
er interactie is met andere mensen (docent, medestudenten; ook wel “presence” genoemd);
hij zelf sturing heeft op zijn leerproces (“control”);
hij de leeractiviteit aankan (“competence”).
Pas dan is een goed leerproces mogelijk, waarbij er goede leerresultaten zijn:
die effectief gehaald worden;
met diepgaand leren;
met de mogelijkheid tot transfer naar de praktijk;
die efficiënt (met minder kosten) gehaald worden, waardoor wellicht nieuwe leerinhouden te
behandelen zijn die voorheen te kostbaar waren
Uiteindelijk gaat het er om dat het onderwijs leidt tot betere leerresultaten, in ons geval dat het
leereffect met SL groter is of zelfs alleen via deze weg mogelijk is. Hierbij kan het zijn dat door het
gebruik van SL primair efficiënter omgegaan kan worden met resources, waardoor secundair nu
opeens een optimalere didactiek ingezet kan worden. Een voorbeeld daarvan is: studenten moeten
leren een evenement te organiseren (een kenmerkende beroepssituatie). Deze opdracht is in de echte
wereld meestal niet-betaalbaar, maar door gebruik van SL opeens wel, en bovendien met
welzijn/plezier voor de student en met minder uitval voor de opleiding.

1.8 Onderzoek door middel van case-studie
In dit onderzoek werd een aantal case-studies gedaan in SL. Daarvoor werd aan de hand van zes
criteria een selectie gemaakt uit de onderwijsinitiatieven in SL.
Selectiecriteria 1 t/m 3
In 2 panelgesprekken met resp. 3 studenten en 17 medewerkers1 werd aan de hand van de
ervaringen en inschattingen ten aanzien van onderwijs en Second Life een longlist (n=18) gemaakt
van typen onderwijsactiviteiten die in Second Life mogelijk zijn. Om van deze longlist tot een shortlist
te komen werden door 8 van de bovengenoemde medewerkers in een vervolgsessie criteria
geformuleerd om te bepalen welke typen onderwijsactiviteiten in SL didactische meerwaarde zouden
kunnen hebben (zie tabel 1).

1
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4 docenten, 4 leden ondersteuningsteams ICT&Onderwijs, 1 onderwijsmanager, 1 lector ICT&Onderwijsinnovatie, 7
adviseurs (Onderwijs, ICT&Onderwijs, Marketing&Communicatie, Studieloopbaanbegeleiding, Mediacentrum,
Personeel&Organisatie).

Tabel 1
Criteria 1 t/m 3 voor typen onderwijsactiviteiten in SL met potentiële didactische
meerwaarde ten behoeve van de selectie van te onderzoeken SL-initiatieven.

1. De onderwijsactiviteit bestaat reeds in SL
Vastgesteld tijdens een rondgang door SL.
2. De onderwijsactiviteit in SL heeft potentiële didactische meerwaarde2, met als “outcome”
betere leerresultaten.
Op grond van de verwachting van wat in SL kan en moeilijker is te bereiken met andere
media.

3. De onderwijsactiviteit heeft prioriteit
Op grond van de constatering waar een probleem bestaat in het onderwijs, en er geen
andere oplossing voor handen is
Op grond van de inschatting wat een grote kans van slagen heeft

Aan de hand van deze 3 criteria werd vervolgens door de 8 medewerkers uit de longlist een keuze
gemaakt voor 7 te onderzoeken typen onderwijsactiviteiten met potentiële meerwaarde, ingedeeld in
drie categorieën (shortlist):
a)

Samenwerken en participeren: co-creatie = ontwikkelen + resultaat presenteren
1. Oefenen vaardigheden (bijv. in simulaties, rollenspelen, identiteitsverkenningen);
2. Leerstof bekijken (bijv. SL als medium, interactie van avatars, simulatie, visualisatie);
3. Bouwen;
4. Massa-evenementen organiseren;
5. Tentoonstelling organiseren.

b) Sociaal netwerken en “learning-communities” vormen: ontmoeten
6. Ontmoeten als katalysator van een leerervaring (bijv. leren van een vreemde taal door in SL
“native speakers” te ontmoeten);
c) Leerproces door contact student-student, student-docent
7. Studentbegeleiding (bijv. intervisie, supervisie, studieloopbaanbegeleiding).
Selectiecriteria 4 t/m 6
Omdat onder de onderwijsactiviteiten in deze shortlist nog vele onderwijsinitiatieven in SL zouden
vallen, moest vervolgens een keuze gemaakt worden welke SL-initiatieven daadwerkelijk onderzocht
zouden worden. Daarbij werden initiatieven gekozen die aansloten bij de doelgroep van het lectoraat
(hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs), en die pasten bij de gekozen onderzoeksopzet
(operationeel binnen de looptijd van het onderzoek en vergelijkbaar met traditioneel onderwijs). Om
deze keuze te kunnen maken werden de laatste 3 selectiecriteria geformuleerd (zie tabel 2).

2

Voor een uitwerking van het begrip meerwaarde: zie paragraaf 1.7.
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Tabel 2
Criteria 4 t/m 6 gehanteerd bij de laatste stap om tot een definitieve keuze van te
onderzoeken SL-locaties te komen.

4.

Het onderwijsinitiatief vindt plaats binnen MBO of (post)HO (in elk type onderwijs werd
getracht 7 casussen te selecteren).

5.

De onderwijsactiviteiten in SL moeten binnen de looptijd van het onderzoek afgerond
worden (alleen dan was de meerwaarde vast te stellen).

6.

Dit onderwijs in SL moet vergeleken kunnen worden met een huidige “gouden standaard”
(bijv. bij buitenlandstage wordt supervisie via SL vergeleken met supervisie via e-mail).
Indien de activiteit echt alleen in een virtuele wereld uitgevoerd kan worden, en er dus
geen gouden standaard bestaat, is de gouden standaard: “geen onderwijs”.

Op deze manier werden 12 onderwijsinitiatieven in SL voor het onderzoek gevonden (zie tabel A
(bijlage 1)), in een brede range van opleidingen. Eén hiervan (initiatief 8) bleek naderhand toch niet
aan de inclusiecriteria te voldoen, omdat het nog in aanbouw was.

1.9 De vragenlijst voor de contactpersonen
Om antwoord te vinden op de onderzoeksvraag werd per geselecteerd onderwijsinitiatief in SL
beschreven:
Een casusbeschrijving: Hoe ziet het onderwijsinitiatief eruit? Hoe is invulling gegeven aan de
didactische factoren?
De didactische meerwaarde: Wordt er meerwaarde van het gebruik van SL in het initiatief
gevonden? Wat is die meerwaarde?
De randvoorwaarden in de organisatie (SL en RL): Hoe is het initiatief georganiseerd binnen
SL en in RL (de omgeving van de opleiding/school/instelling)?
Hiertoe werd een vragenlijst ontworpen voor de interviews met de contactpersonen van de initiatieven
door middel van een brainstorm met 4 medewerkers (docent, adviseur ICT, adviseur ICT&Onderwijs,
onderwijsmanager). Ter validatie werd de vragenlijst voorgelegd aan een klankbordgroep van experts
(Virtuality, Special Interest Group Serious Gaming, Virtuele Werelden & Simulaties, SURF). Daarna
werd de vragenlijst op bruikbaarheid getest in een pilot (één onderwijsinitiatief in SL), waarna de
definitieve lijst werd opgesteld (zie bijlage 2).

1.10 Het verzamelen van de data
In de periode april t/m september 2009 werden de geselecteerde initiatieven door de onderzoeker
bezocht, en de contactpersonen van de initiatieven werden aan de hand van de vragenlijst
geïnterviewd. Het streven was alle contactpersonen van de initiatieven live te interviewen. Dit bleek
vanwege de reisafstand niet haalbaar. Vandaar dat uiteindelijk 6 respondenten in persona zijn
geïnterviewd, 2 personen via Skype, en 4 via e-mail. Mondelinge interviews werden uitgewerkt tot
transcripten. Om de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten vast te stellen werden, na het
afnemen van de interviews, de verslagen van de interviews voorgelegd aan de geïnterviewden,
waarbij zij verbeteringen en aanvullingen konden aangegeven. Op grond van de gegevens uit de
interviews werden alle initiatieven beschreven.
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1.11 Data-analyse
Op grond van de verzamelde informatie zijn de onderzochte onderwijsinitiatieven geordend in 2
categoriën: SL-initiatieven waarvan continuering gepland is na een eerste gebruik in het onderwijs –
en SL-initiatieven waar geen continuering gepland is. Immers, het gebruik van SL met didactische
meerwaarde is pas succesvol te noemen als de organisatie die meerwaarde ook erkent, en het
initiatief continueert.
Vervolgens is, door nadere analyse onderzocht of er een verband bestaat tussen de continuering van
de initiatieven met didactische meerwaarde enerzijds en het voldoen aan bepaalde randvoorwaarden
anderzijds. Zo kwam een overzicht tot stand van de omstandigheden (didactisch en organisatorisch)
waaronder er in het onderwijs continuering van gebruik van SL-initiatieven met meerwaarde bestaat
(discriminerende factoren). Tevens is een overzicht gemaakt van factoren die in alle initiatieven
geregeld waren (gemeenschappelijke factoren).
Op grond hiervan is een didactische/organisatorische (concept)checklist opgesteld voor docenten en
onderwijsmanagers die overwegen SL voor bepaalde onderwijsdoelen in te zetten.

2 Resultaten
In deze studie is de didactische meerwaarde onderzocht van het gebruik van SL in het onderwijs van
de docent met zijn studenten (microniveau). Bekeken is óf er in het onderwijs een meerwaarde van SL
is en wat deze meerwaarde inhoudt. Daarnaast is onderzocht aan welke didactische en
organisatorische randvoorwaarden moet worden voldaan om de continuering van gebruik van een
initiatief met meerwaarde te garanderen (mesoniveau).

2.1 Beschrijving van de casussen
In tabel B (bijlage 1) is vermeld welke onderwijsinitiatieven in SL zijn onderzocht. Er wordt
aangegeven welke onderwijsinstellingen de initiatieven hebben ondernomen, en waar dat in SL heeft
plaatsgevonden. Daarbij is aangegeven welke typen onderwijsactiviteiten daar ondernomen zijn als
hoofdactiviteit of als secundaire onderwijsactiviteit.
Er zijn 8 initiatieven in het HO ((post)HBO en WO) gevonden, waaronder 1 initiatief dat nog in
ontwikkeling was (initiatief 8) en achteraf gezien dus niet aan de inclusiecriteria voldeed. Voor het
onderzoek zijn dus 7 HO opleidingen in de analyse betrokken. In het MBO zijn 4 initiatieven in het
onderzoek betrokken, omdat er niet meer dan 4 te vinden waren.
Alle 7 typen onderwijsactiviteiten uit paragraaf 1.8, waarvan was verondersteld dat het gebruik van SL
er meerwaarde voor kon hebben, zijn in de onderzochte initiatieven aangetroffen (zie tabel 3). Vaak (8
van de 11 initiatieven) werden naast primaire onderwijsactiviteiten nog secundaire
onderwijsactiviteiten in de SL-initiatieven gevonden. Zes van de 7 typen onderwijsactiviteiten werden
als hoofdactiviteit aangetroffen, te weten oefenen, leerstof bekijken, bouwen, tentoonstelling
organiseren, ontmoeten als katalysator voor leerervaringen en studentbegeleiding. Het type
onderwijsactiviteit “massa-evenement organiseren” kwam alleen voor als secundaire
onderwijsactiviteit.
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Tabel 3
Overzicht hoe vaak een onderwijsactiviteit in de casussen is aangetroffen als hoofdactiviteit
en/of als secundaire activiteit.
Onderwijsactiviteit

Samenwerken
&
Participeren

Soc. netwerken
& Learning
Communities
Leerproces
door contact

Oefenen
(simulaties,
rollenspel etc)
Leerstof bekijken
Bouwen
Massaevenementen
Organiseren
Tentoonstelling
Organiseren
Ontmoeten
als katalysator
leren
Studentbegeleiding

Frequentie
als primaire
activiteit
3

Frequentie
als secundaire
activiteit
2

Frequentie
totaal
5

1
4
0

2
4
4

3
8
4

1

3

4

2

3

5

1

2

3

2.2 Didactische meerwaarde van het gebruik van SL in het onderwijs
In tabel C (bijlage 1) staat weergegeven of er meerwaarde van het gebruik van SL in het onderwijs is
vastgesteld, en welke grondslagen voor meerwaarde daar dan waren. Tevens wordt weergegeven of
deze meerwaarde te continueren en generaliseerbaar was.
Ervaren Meerwaarde
Bij alle 11 geanalyseerde initiatieven was men positief over de meerwaarde van SL in het onderwijs.
Bij 6 van de 11 was men zeer positief. Bij 3 van de 11 werd aangegeven dat men meerwaarde heeft
ervaren van SL, maar dat dat niet voor alle studenten gold. Tenslotte gaf men bij 2 van de 11
initiatieven aan dat SL goed te gebruiken is voor het onderwijs, maar dat andere media net zo
geschikt zijn.
Vaststellen meerwaarde
Slechts bij 2 van de 11 initiatieven hebben docenten door vergelijking van de toetsresultaten
vastgesteld wat de waarde van SL in het onderwijs was geweest. Eenmaal werd zo vastgesteld dat
onderwijs via SL meerwaarde had, en eenmaal bleken de toetsresultaten vergelijkbaar met die van
gewoon onderwijs. Bij 3 van de 11 initiatieven werd aangegeven dat er meerwaarde was geweest (alle
drie positief), op grond van evaluaties met studenten en/of docenten. Bij de overige 6 initiatieven werd
de waarde van SL ingeschat op grond van de ervaringen tijdens het onderwijs (2x positief, 3x positief
met uitzonderingen, 1x positief, maar vergelijkbaar met ander onderwijs).
Vergelijking meerwaarde
Op de vraag waarmee SL werd vergeleken om meerwaarde te bepalen werd het volgende
aangegeven. In 3 van de 11 casussen werd aangegeven dat het onderwijs zonder SL niet mogelijk
was geweest. In 6 van de 11 gevallen had men anders gebruik gemaakt van klassieke
onderwijsmedia, en in 2 van de 11 gevallen van klassieke media in combinatie met ICT-middelen.
Belemmeringen
Belemmeringen door het gebruik van SL in het onderwijs werden aangegeven bij 6 van de 12
initiatieven. In zeker 5 van deze 6 gevallen stonden studenten of docenten sceptisch tegenover het
10

gebruik van SL: “is het wel een serieus onderwijsmedium?” In het 6e initiatief werden investeringen in
tijd en apparatuur als belemmering aangewezen.
Grondslag van de meerwaarde
De grondslagen van de meerwaarde die voor de verschillende initiatieven aangegeven worden zijn
zeer divers. De in tabel C (bijlage 1) vermelde grondslagen zijn daarom ondergebracht in 5
categorieën, volgens het model van Ryan & Deci (9):
SL bevordert de sociale interactie,
SL bevordert zelfsturing door de studenten,
SL geeft studenten meer het gevoel de leertaken aan te kunnen,
SL bevordert de intrinsieke motivatie van de studenten,
SL bevordert de leerresultaten van de studenten.
In de onderstaande tabel 4 wordt samengevat welke categorieën grondslagen voor didactische
meerwaarde van SL in dit onderzoek werden aangegeven.
Vaak worden grondslagen genoemd die ermee te maken hebben dat SL de sociale interactie
faciliteert, of dat de student (meer mogelijkheden tot) zelfsturing heeft op zijn leerproces. SL zou de
intrinsieke motivatie stimuleren. Er wordt ook vaak aangegeven dat de grondslag van de meerwaarde
is dat er betere leerresultaten gehaald kunnen worden: diepgaand leren, meer transfer naar praktijk,
efficiënter leerproces, meer plezier/welzijn studenten. Niet werd genoemd dat de student door SL
meer het gevoel heeft de leeractiviteiten aan te kunnen. Ook niet werd gemeld dat betere
leerresultaten gehaald worden doordat er effectiever gewerkt kan worden, of dat er minder uitval is
van studenten.

Tabel 4
Grondslagen voor de didactisch meerwaarde van SL.
Aangegeven grondslagen
SL faciliteert de sociale interactie
(“presence”; 10 v/d 11 initiatieven)
de student heeft (meer mogelijkheden tot)
zelfsturing op zijn leerproces (“control”; 1 v/d
11 initiatieven, + 4 initiatieven waar wel
extra mogelijkheden hiervoor worden
geboden )
SL stimuleert de intrinsieke motivatie van de
student (2 v/d 11 initiatieven)
er kunnen betere leerresultaten gehaald
worden (8 v/d 11 initiatieven; met meer
diepgaand leren (3x), meer transfer naar
praktijk (3x), efficiënter leerproces (2x),
meer plezier/welzijn studenten (3x))

Niet-aangegeven grondslagen
de student kan door SL de leeractiviteiten
beter aan (“competence”) dan bij gebruik
van ander media

betere leerresultaten kunnen gehaald worden
doordat ze effectiever gehaald kunnen
worden
er is minder uitval van studenten

Generaliseerbaarheid van de meerwaarde
Er was weinig concrete ervaring met de generaliseerbaarheid van de meerwaarde van de initiatieven.
In 10 van de 11 gevallen werd aangegeven dat de meerwaarde van de initiatieven generaliseerbaar
was (naar andere onderwijssettings, andere docenten en andere studenten). Eén initiatief gaf
“onbekend” aan. Slechts bij 1 initiatief (initiatief 7) had men de concrete ervaring dat hun initiatief
generaliseerbaar was. Bij de overige initiatieven betrof het inschattingen.
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Samenvatting: Didactische meerwaarde van het gebruik van SL in het onderwijs
Er kan gesteld worden dat men in alle onderzochte onderwijsinitiatieven positief was over de
didactische waarde van SL voor het onderwijs. In de meerderheid van de initiatieven heeft men echt
méérwaarde ervaren. In een paar initiatieven was men positief over de waarde van SL, maar achtte
men andere media net zo geschikt.
Als grondslag van de meerwaarde werd vaak genoemd dat SL de sociale interactie faciliteert. Ook
werd wel genoemd dat SL zelfsturing door de student stimuleert. Een paar keer werd concreet
aangegeven dat SL de intrinsieke motivatie van studenten stimuleert. Vaak werd aangegeven dat SL
daadwerkelijk tot betere leerresultaten leidt.
Er was nog weinig concrete ervaring met de generaliseerbaarheid (naar andere instellingen, docenten
en studenten) van de ervaren meerwaarde, maar men had wel een positieve inschatting met
betrekking tot dit onderwerp.

2.3 Randvoorwaarden en continuering
2.3.1 Didactische randvoorwaarden
Hieronder wordt beschreven hoe binnen onderwijsinitiatieven invulling is gegeven aan de didactische
randvoorwaarden. Deze gegevens worden weergegeven in tabel D (bijlage 1).
Bij 7 van de 11 initiatieven zijn onderwijsdoelen geformuleerd om (onderdelen van) professioneel
handelen te oefenen. Bij 2 initiatieven werd SL gebruikt voor studentbegeleiding, waarvan bij 1 van de
2 ook professioneel handelen werd geoefend. Drie initiatieven hadden kennis verwerven als doel.
Bij 7 van de 11 gebruikte initiatieven (waaronder alle 4 MBO-instellingen) werd het doel bewaakt met
directe feedback. Bij 2 initiatieven werden studenten inhoudelijk erbij betrokken om ervoor te zorgen
dat ze aan het doel werkten. Bij 2 initiatieven werd door middel van de toetsing bewaakt dat aan het
doel was gewerkt.
Bij 2 van de 11 initiatieven was binnen SL een locatie voor het initiatief gekozen, die paste bij het
onderwijsdoel. Bij 3 initiatieven (initiatieven 4, 6 en 9) was er bewust voor een locatie gekozen om
andere redenen. Bij 6 initiatieven was er geen specifieke reden voor de locatie van het initiatief in SL.
SL werd in alle fasen van de curricula gebruikt: van propedeuse t/m de master-fase.
Het gehanteerde onderwijsmodel was in 6 van de 11 initiatieven competentieleren, waarvan 1 maal
in combinatie met probleemgestuurd onderwijs, en 2 maal met projectonderwijs. Bij in totaal 4 van de
11 initiatieven werd projectonderwijs gehanteerd, waarvan 2 maal in combinatie met
competentieonderwijs. In 1 initiatief werd gesproken van sociaal constructivisme. In 1 initiatief werd
onderwijs gegeven op klassieke wijze, met frontale lessen. In 1 initiatief werd een variëteit van
modellen gehanteerd.
Qua inhoudelijke plaats in het curriculum was er in 3 van de 11 initiatieven sprake van conceptueel
onderwijs. In 2 van de 3 werd ook integraal onderwijs (stage/scriptie) gegeven. Bij in totaal 10
initiatieven was er sprake van integraal onderwijs in SL. In 1 initiatief werd daarnaast ook
vaardigheidsonderwijs gegeven.
In 9 van de 11 initiatieven was er sprake van toetsing van het onderwijs in SL. Bij 2 van de 11
initiatieven werd er niet getoetst.
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In alle 11 initiatieven werd feedback gegeven. In 3 gevallen op product alleen, in 2 gevallen alleen op
proces, en in de overige 6 gevallen op product en proces.
In 3 van de 11 initiatieven werden gedragsregels gehanteerd die specifiek voor gebruik binnen SL
waren ontworpen. In 5 van de 11 initiatieven werden dezelfde gedragsregels gehanteerd als in RL. In
3 initiatieven was er geen sprake van gedragsregels.
Wat betreft het onderwijstype waarbinnen de initiatieven werden ondernomen, werden er 7 in het
Hoger Onderwijs ondernomen (5 universitair, 2 (post)HBO) and 4 in het MBO.
Samenvatting: De didactische randvoorwaarden
Binnen onderwijsinitiatieven was gevarieerd invulling gegeven aan de didactische randvoorwaarden.
SL werd gebruikt binnen een scala van onderwijsmodellen, binnen alle fasen van de curricula, en voor
zowel integraal onderwijs, vaardigheidsonderwijs, conceptueel onderwijs als de begeleiding daarbij.
De locatie binnen SL was slechts in de helft van de gevallen bewust gekozen (vanwege het
onderwijsdoel).
In alle initiatieven werd bewaakt of binnen SL aan het onderwijsdoel werd gewerkt. In het merendeel
van de initiatieven vond toetsing plaats, en in alle initiatieven werd feedback op product en/of proces
gegeven.
Tot slot was er in het merendeel van de initiatieven sprake van gedragsregels voor de studenten in
SL.

2.3.2 Organisatorische randvoorwaarden
In deze paragraaf wordt beschreven hoe binnen de onderzochte onderwijsinitiatieven invulling is
gegeven aan de organisatorische randvoorwaarden. Deze gegevens worden weergegeven in tabel E
(bijlage 1).
Bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs met SL waren in 6 van de 12 initiatieven
meerdere personen betrokken (bij 1 ook de teammanager). In de ander 6 initiatieven was 1 docent
betrokken.
De voorbereidingen t.a.v. SL varieerden sterk: er waren initiatieven waar tevoren nauwelijks iets
geregeld was (bijv. alleen support), maar ook initiatieven waar in SL al een volledige vestiging was
geprepareerd, met allerlei voorzieningen erin. In 6 van de 11 initiatieven was dit op micro-niveau
(docent met zijn studenten) geregeld. In 4 initiatieven was hier (ook) het mesoniveau
(opleiding/instelling) bij betrokken. In 1 initiatief gebeurde dit op instellingsoverstijgend niveau.
De medewerking van het management was in 2 van de 11 initiatieven sturend. In 8 van de 11
gevallen werd er naar behoefte gefaciliteerd met geld en/of uren. In 1 van de 11 gevallen moest het
management nog betrokken worden.
Bij 9 van de 11 initiatieven sloten de SL-initiatieven aan bij het geformuleerde beleid. Het beleid waar
de initiatieven op aansloten had te maken met profilering van beroep/opleiding/visie (3 van de 9),
internationalisering (2 van de 9), afstandsleren/e-learning (2 van de 9), innovatie (3 van de 9), en
samenwerking met het werkveld (1 van de 9). Sommige initiatieven hadden meerdere beleidspunten
waarop SL aansloot. Bij 2 van de 11 initiatieven was er geen concreet achterliggend beleid
geformuleerd.
Bij 1 van de 9 initiatieven waar aangesloten werd op geformuleerd beleid was er sprake van
instellingsoverstijgend beleid, bij 4 van de 9 initiatieven van instellingsbeleid, bij 5 van de 9 was er
opleidingsbeleid, en bij 2 van de 9 beleid op het niveau docent-student. In sommige gevallen was er
op meerdere niveaus achterliggend beleid.

13
Christelijke Hogeschool Windesheim | Campus 2-6 | Postbus 10090 | 8000 GB Zwolle | 038 469 95 00 | www.windesheim.nl

Zeven initiatieven gaven aan een specifiek budget voor SL te hebben gekregen. Er was sprake van
landelijke subsidies (4x), financiering vanuit het bedrijfsleven (1x), of uit projectgelden door de
instelling zelf (3x). Ook werd budget vrijgemaakt uit reguliere onderwijsuren. Sommige initiatieven (4x)
hadden geen specifiek budget, maar hebben het gewoon tijdens en naast onderwijsuren gedaan. Een
aantal initiatieven hadden meerdere bronnen van financiering.
In 9 van de 11 initiatieven is expliciet aandacht geschonken aan draagvlak. In wisselende
combinaties werd daarbij gebruik gemaakt van demo’s/presentaties, goede voorbereidingen en
ingericht initiatieven. Ook het aangrijpingsniveau varieerde sterk: van het microniveau (docentstudent) en het mesoniveau (opleiding/instelling: management) tot ook het macroniveau (landelijke
presentaties).
Deskundigheidsbevordering werd in 10 van de 11 initiatieven geboden. Hierbij werd in
wisselende samenstellingen gebruik gemaakt van demo’s, goede inhoudelijke voorbereiding met inzet
van experts, een ingericht initiatief, en opname van de deskundigheid op dit vlak in de HRM-cyclus.
Voor PR werd een scala aan activiteiten ingezet: mond-op-mond reclame, PR door de universiteit,
bijdrage aan een boek over SL, posters, YouTube-filmpjes,artikelen op de website van de instelling en
in kranten, demonstraties en workshops, bijdragen aan conferenties (van de eigen instelling) en open
dagen van de opleiding, gesprekken/presentaties met het management, docenten, studenten,
diensten en de buitenwacht (ook via SL). Van de 11 initiatieven gebruikten alle initiatieven PR. Dit
werd op alle niveau’s gericht (micro, meso en macro: van studenten/docenten t/m landelijk).
In 9 van de 11 initiatieven waren er afspraken over de manier van werken. In 2 van de 11
initiatieven waren er vooraf geen afspraken. De afspraken gingen over planmatig werken,
draaiboeken/protocollen, wijze van overleg, ondersteuning (technisch, functioneel), opslag van
materialen, groepsgrootte en hoe het onderwijs geëvalueerd werd. Per initiatief varieerde de
hoeveelheid en aard van de afspraken.
Medewerking van ICT-ondersteuners was in 9 van de 11 initiatieven ingeroepen, vaak in verband
met de firewall: poorten open zetten (9x), bandbreedte verhogen (4x), authenticatie (3x), en
beschikbaar stellen van geschikte computers (3x). Eén maal zorgde de ICT-ondersteuning voor de
installatie van de client-software. Dit gebeurde bij 9 van de 11 initiatieven op mesoniveau
(opleiding/instelling), waarbij 3 maal de docent zelf ook een rol speelde.
Aanpassingen in de huisvesting werden in 2 van de 11 initiatieven gemaakt: specifieke ruimtes
werden aangepast voor het werken met SL.
Samenvatting: De organisatorische randvoorwaarden
Binnen de onderwijsinitiatieven in SL was zeer gevarieerd invulling gegeven aan de organisatorische
randvoorwaarden. Deze variatie betrof:
De personen betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs met SL
De voorbereidingen t.a.v. SL
De betrokkenheid van het management
De aansluiting van het SL-initiatief bij het geformuleerde beleid
Het beschikbare budget specifiek voor het SL-initiatief
Het creëren van draagvlak voor het SL-initiatief.
De deskundigheidsbevordering in deze voor personeel en/of studenten
De PR voor het SL-initiatief
De afspraken over de manier van werken binnen het SL-initiatief
De medewerking van ICT-ondersteuners
De aanpassingen in de huisvesting t.b.v. het SL-initiatief
Daarenboven varieerde van initiatief tot initiatief het organisatieniveau waarop deze randvoorwaarden
waren geregeld.
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2.3.3 Continuering van de initiatieven
Van de 11 initiatieven die al gebruikt zijn in het onderwijs gaven er 10 aan dat SL met continuïteit
gebruikt kon worden. Eén initiatief was bij afronding van het onderzoek reeds gestopt, vandaar dat
daar geen continuïteit werd aangegeven. Slechts 2 van de 10 “initiatieven met continuïteit” (initiatieven
3 en 4) onderbouwden dit met eigen ervaringen in het verleden. Bij de andere 8 initiatieven
veronderstelde men continuïteit.
Tot slot is nagegaan welke initiatieven daadwerkelijk weer gebruikt zouden gaan worden in het
onderwijs. Van de 11 gebruikte initiatieven was aan het eind van het onderzoek bij 7 initiatieven
bekend dat ze weer gebruikt zouden gaan worden. Van de overige 4 was dat bij 3 initiatieven onzeker,
terwijl zeker was dat 1 initiatief geen doorgang zou vinden.
Om op het spoor te komen van eventuele succes- en faalfactoren voor de continuering van de SLinitiatieven werd bekeken of binnen de 2 categorieën initiatieven (wel/niet zeker continuering)
verschillend invulling was gegeven aan de didactische en organisatorische randvoorwaarden. Dit
bleek niet het geval te zijn voor de organisatorische randvoorwaarden en de meeste didactische
randvoorwaarden.
Alleen voor de factor onderwijssector werd een verschil gevonden voor de 2 categorieën: de
initiatieven met continuering bleken uit het hoger onderwijs te komen, en de initiatieven waarvan de
continuering niet zeker was uit het MBO. In hoofdstuk 3 wordt besproken of we hier te doen hebben
met een toevallige samenloop van omstandigheden of met structurele factoren.

3 Conclusies, aanbevelingen en discussie
In deze studie is onderzocht welke didactische meerwaarde inzet van SL in het onderwijs kan hebben
en onder welke didactische en organisatorische omstandigheden continuering van het gebruik van de
SL-initiatieven met didactische meerwaarde gevonden wordt. Na een kritische bespreking van de
resultaten wordt een voorlopige didactische/organisatorische checklist ontworpen om docenten die SL
in hun onderwijs willen inzetten, te ondersteunen. Tot slot wordt het huidige onderzoek gepositioneerd
binnen het bestaande onderzoek naar het gebruik van virtuele werelden in het onderwijs.

3.1 Didactische meerwaarde
De huidige inventarisatie van onderwijsinitiatieven in SL levert een overzicht op bij welke
onderwijsactiviteiten SL didactische meerwaarde kan bieden. Alle 7 typen onderwijsactiviteiten (zie
par. 1.8), waarbij tevoren was verondersteld dat het gebruik van SL meerwaarde zou kunnen hebben,
zijn aangetroffen in minmaal 1 onderzocht initiatief (zie tabel 3). In deze initiatieven is de meerwaarde
onderzocht ten opzichte van klassieke onderwijsmedia (bijv. college), klassieke onderwijsmedia in
combinatie met ICT, of ten opzichte van een context waar zonder SL dit onderwijs niet mogelijk was
geweest. In alle initiatieven waar onderwijs met SL was uitgevoerd (11 van de 12 bekeken
initiatieven) was men in meer of mindere mate positief over de meerwaarde van SL. Voor alle 7 typen
onderwijsactiviteiten in SL is in ten minste 1 initiatief onverdeeld positief aangegeven dat het gebruik
van SL meerwaarde heeft.
De didactische meerwaarde van SL, die door de geïnterviewden in deze studie is aangegeven, kan
met het model van Ryan & Deci (9) aldus verklaard worden (zie tabel 4). De student ervaart in SL
meer sociale interactie (“presence”) met docenten en medestudenten en meer zelfsturing (“control”).
Daardoor wordt de intrinsieke motivatie van de student gestimuleerd. Een grotere intrinsieke motivatie
van de student leidt tot betere leerresultaten. En hoewel daarvoor in deze studie geen aanwijzingen
zijn gevonden, kunnen studenten wellicht nog betere leerresultaten halen in SL als ze meer het gevoel
hebben de leeractiviteiten beter aan te kunnen (“competence”).
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Een kanttekening moet worden gezet bij de zekerheid van de ervaren meerwaarde van SL in de
initiatieven: slechts in 5 van de 11 initiatieven kon de meerwaarde worden onderbouwd met gegevens
uit toetsing en evaluaties. In de overige initiatieven (6x) gaf men aan wel meerwaarde te hebben
ervaren, hoewel de meerwaarde niet formeel vastgesteld was.
Evenzo gaf men bij de meerderheid van de initiatieven aan dat de initiatieven generaliseerbaar (naar
andere onderwijssettings, docenten en studenten) waren, maar dit was meer gebaseerd op
veronderstellingen dan op concrete ervaringen.

3.2 Didactische en organisatorische randvoorwaarden
Verder blijkt uit de gegevens in paragraaf 2.3.1 en 2.3.2 dat bij de meerderheid van de initiatieven aan
de volgende randvoorwaarden aandacht is besteed:
didactisch
o aansluiten bij de onderwijsdoelen
o bewaking van de onderwijsdoelen tijdens de uitvoering;
o feedback en toetsing;
o hanteren van gedragsregels;
organisatorisch
o betrokkenheid van het management;
o aansluiting bij bestaand beleid;
o draagvlak creëren bij collega’s o.a. door PR-activiteiten;
o deskundigheidsbevordering;
o afspraken over de manier van werken;
o medewerking van ICT-ondersteuners.
Naast bovenstaande bij de meeste initiatieven aangetroffen randvoorwaardelijke punten, zijn er nog
enkele te noemen die bij een minderheid van de initiatieven naar voren kwamen, maar desondanks de
moeite van het vermelden waard zijn. Wat de didactische randvoorwaarden betreft wordt vanuit
meerdere initiatieven benadrukt dat, net als in ander onderwijs, ook in SL-onderwijs voldoende
aandacht en tijd besteed moet worden aan de voorbereiding en uitvoering van het onderwijs. Behalve
de vier al opgesomde didactische punten moet er gezorgd worden voor een duidelijke structuur van
de opdrachten. Dit is misschien nog wel meer van belang dan in real life onderwijs vanwege de vele
mogelijkheden tot afleiding in SL. Eveneens belangrijk is dat er een goede SL-omgeving wordt
ingericht, en dat het onderwijs continu moet worden gemonitord en aangepast op de kwaliteit. In één
initiatief werd aangegeven dat in de voorbereiding (inrichten initiatief, voorbereiding didactiek) en in de
studentbegeleiding/monitoring veel tijd ging zitten. Een aantal andere initiatieven had de ervaring dat
na een goede voorbereiding het verzorgen van het onderwijs via SL niet meer tijdsinspanning kostte
(en misschien nog wel makkelijker was) dan via andere media. Daarbij werd aangeraden de
voorbereiding in SL (inrichten van initiatieven etc.) aan te passen aan en bij te stellen op grond van
het gegeven onderwijs en niet andersom een eiland (SL-omgeving) in te richten en daarna te kijken
welk onderwijs er kan worden gegeven. Hoewel deze punten niet speelden bij de meerderheid van de
initiatieven, lijken ze desondanks belangrijk om rekening mee te houden als men in SL een
onderwijsinitiatief wil inrichten en uitvoeren.

3.3 Continuering van initiatieven in SL
Met betrekking tot de continuering bleken 7 van de onderzochte 11 initiatieven zeker doorgang te
vinden. Deze initiatieven zijn daarmee succesvol te noemen. Bij de 4 andere initiatieven was dit niet
het geval: in 3 gevallen was het nog de vraag en bij 1 initiatief was besloten het te stoppen. Deze
initiatieven worden daarom als minder succesvol gezien.
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Interessant is nu de vraag of de continuering van de initiatieven samenhangt met didactische of
organisatorische randvoorwaarden, dit om op het spoor te komen van eventuele succes- en
faalfactoren voor de continuering. De enige factor echter die onderscheidend was voor continuering
van gebruik van SL, was het onderwijstype waarbinnen SL werd gebruikt: in het HO vinden alle
gebruikte SL-initiatieven zeker vervolg in de toekomst; in het MBO was dat niet gegarandeerd. Wat
hierbij aansluit is de ervaring dat in de huidige studie met moeite 4 MBO-initiatieven gevonden konden
worden, terwijl initiatieven in het HO gemakkelijker te vinden waren. Als achterliggende oorzaak voor
het gebrek aan continuering werd bij de MBO-initiatieven het volgende aangegeven:
Concurrentie met alternatieve onderwijsvormen: onderwijs via andere media, zoals
innovatieve “real life” projecten. Hierdoor was de noodzaak om SL te gebruiken beperkt.
Gebrek aan draagvlak:
o bij het management en daardoor bij het team: docenten/studenten krijgen minder dan de
gewenste ondersteuning (uren/geld) door het management;
o bij docenten: de koplopers krijgen geen opvolging door latere gebruikers. 3D-werelden zijn
nieuw en staan ver af van de beleving van de gemiddelde docent (casus te vroeg in de tijd)
– bovendien zou de tijdsinvestering hoog zijn, wat de bruikbaarheid in onderwijs lager
maakt.
o bij docenten: collega’s waren sceptisch over het gebruik van SL (bijv. i.v.m. sex in SL) – dit
is belemmerend om als team de keuze te maken om hiermee door te gaan (de techniek
vormde geen beperking).
Bij alle initiatieven die wel doorgang vonden na het eerste gebruik (in het Hoger Onderwijs) bleek er
wel sprake te zijn van draagvlak bij het management en de collega’s. Dit suggereert dat naast
didactische meerwaarde ook draagvlak een noodzakelijke randvoorwaarden is, wil een initiatief na
eenmaal gebruik doorgang vinden.
Opmerkelijk is dat er in de initiatieven wel veel aandacht was besteed aan het creëren van draagvlak
voor het werken met SL, maar dat dit bij de MBO-instellingen niet het gewenste effect opgeleverd had.
De mogelijkheid bestaat dat sommige factoren in het MBO ongunstiger uitpakken voor het krijgen van
draagvlak dan in het HO.
Zo werd door sommige MBO-docenten aangegeven dat ze bang zijn voor de risico’s van SL op het
gebied van sexueel misbruik en pedofilie. Mogelijk is dat de studenten in het MBO vanwege hun
jongere leeftijd meer beschermd worden door hun docenten dan in het HO.
Een andere mogelijkheid is dat HO- docenten meer autonomie hebben dan hun collega’s in het MBO
en sneller en zelfstandiger kunnen beslissen over het gebruik van SL. Opmerkelijk was bijvoorbeeld
dat er ook binnen enkele HO-initiatieven scepsis was ten aanzien van SL, maar dat die projecten wel
doorgang vonden. Overigens bleek bij nadere beschouwing van de scepsis in de HO-initiatieven dat
deze slechts bestond bij een deel van de participanten:
Een deel van de studenten was onbekend met de gamingpedagogiek en vond het onderwijs
via SL minder serieus. Dit werd versterkt doordat er niet direct, maar alleen indirect getoetst
werd (bij 3 van alle 11 initiatieven was een deel van de studenten niet positief).
Bij een deel van de docenten paste werken met SL niet in het denken en zij kozen een
alternatief als dat werd geboden (bij 1 van alle 11 initiatieven was een deel van de docenten
niet positief).
Deze scepsis bleek de continuering van initiatieven in het HO niet in de weg te staan.
Gezien het belang van het creëren van draagvlak voor de continuering van initiatieven moet bekeken
worden of met een alternatieve strategie wel draagvlak te creëren is. Aangrijpingspunten voor een
dergelijke strategie liggen vermoedelijk in een beter inzicht in de scepsis tegen het gebruik van SL in
het onderwijs. Deze scepsis van een deel van de studenten en docenten sluit aan bij opmerkingen die
een aantal keren door geïnterviewden in het onderzoek werd gemaakt (bij 1 HO en bij 2 MBOinitiatieven):
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Wellicht is SL meer geschikt is voor bepaalde typen docenten en studenten:
o met visueel-auditieve doceer-/leerstijlen. Voor goed onderwijs moeten mensen via meerdere
zintuigen gestimuleerd worden. SL is sterk in het visuele. Dit zou bij de huidige student
passen.
o met ICT-vaardigheden en daarbij ook affiniteit voor ICT. Wellicht dat deze doelgroep door
ICT-gebruik voor privé-doeleinden (bijv. gaming) ook gemakkelijker plezier en leren kan
combineren.
Wellicht is draagvlak bij andere participanten te vergroten door:
o Gevreesde risico’s (bijv. pedofilie/sex) te beperken:

In 1 initiatief heeft men heel bewust de toegang tot het initiatief beperkt tot de
deelnemers, om storende invloeden van buiten te beperken.

In een ander initiatief zijn privacyinstellingen gebruikt binnen SL, zodat gesprekken
niet waren af te luisteren en er niet gestoord kon worden.

In weer een ander initiatief heeft men het gebruik van het SL-alternatief OpenSim
overwogen. Dat is te installeren op het eigen netwerk, zodat het is afgeschermd van
de buitenwereld.
o
Het beeld weg te nemen dat een SL-initiatief veel werk kost (in slechts 1 initiatief werd
aangegeven dat veel tijd nodig was voor de voorbereiding en studentbegeleiding) door:

een goed voorbereide demo te geven en zo visueel te maken wat er mogelijk is;

de betrokkenen te vertellen hoe het precies moet;

te zorgen dat er niet veel voorbereiding meer nodig is (door al ontwikkelde materialen
aan te bieden).
Bovenstaande biedt handvatten om scepsis weg te nemen en om een alternatieve strategie uit te
stippelen teneinde draagvalk te creëren.

3.4 Checklist voor initiatieven in SL
Op grond van het voorgaande kan nu een checklist worden opgesteld van punten waaraan aandacht
moet worden besteed door docenten en onderwijsmanagers die overwegen SL voor bepaalde
onderwijsdoelen in te zetten. In tabel 5 zijn die aandachtpunten opgenomen die op grond van dit
onderzoek in elk geval bij de voorbereiding en uitvoering betrokken zouden moeten worden.
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Tabel 5
Checklist voor docenten en onderwijsmanagers, die overwegen SL voor bepaalde
onderwijsdoelen in te zetten.
Didactische checklist
1.

Kies onderwijsactiviteiten waarbij de sociale interactie in SL duidelijk meerwaarde heeft
boven het gebruik van andere (onderwijs)media.3
2. Bepaal of SL geschikt is voor de beoogde doelgroep studenten.
3. Investeer in een goede inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van de didactiek.
4. Richt een goede SL-omgeving in aangepast aan het didactisch ontwerp.
5. Sluit aan bij de doelen van het onderwijs
6. Bewaak de onderwijsdoelen tijdens de uitvoering.
7. Zorg voor goed gestructureerde opdrachten.
8. Zorg voor goede feedback en toetsing.
9. Hanteer duidelijke gedragsregels.
10. Monitor de kwaliteit van het onderwijs in SL en stel het op grond daarvan bij.
Organisatorische checklist
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zorg voor betrokkenheid van het management.
Zoek aansluiting bij het beleid van de opleiding, afdeling of instelling.
Creëer draagvlak en betrokkenheid bij collega’s (o.a. met PR-activiteiten).
Beperk de gevreesde risico’s van het gebruik van SL.
Neem het beeld weg dat het gebruik van SL te veel tijd kost.
Investeer in deskundigheidsbevordering van de deelnemers aan de SL-activiteit.
Maak duidelijke afspraken over de manier van werken tijdens de voorbereiding en uitvoering
van de SL-activiteit.
18. Verzeker je van de medewerking van ICT-ondersteuners.

Niet alle punten van deze checklist komen even sterk uit het onderzoek voort. De didactische punten
1, 5, 6, 8 en 9 en de organisatorische punten 11, 12, 13, 16, 17 en 18 werden bij de meeste van de
onderzochte initiatieven aangetroffen (par. 3.1 en 3.2). De punten 3, 4, 7 en 10 komen voort uit de
discussie over de didactische voorwaarden en sluiten aan bij suggesties die door enkele
geïnterviewden zijn gedaan. De punten 2, 14 en 15 komen voort uit de discussie over het creëren van
draagvlak ten behoeve van de continuïteit (par. 3.3).
Aansluitend bij punt 16 valt nog het volgende op te merken. In paragraaf 3.1 werd gesuggereerd dat
studenten in de onderzochte initiatieven wellicht nog betere leerresultaten zouden kunnen halen in SL
als ze meer het gevoel zouden hebben de leeractiviteiten aan te kunnen (“competence”). In dat licht is
het de overweging waard om meer te investeren in de deskundigheidsbevordering van de studenten,
bijv. door middel van workshops “leren in SL” voor de studenten.

3.5 Discussie
Lopende het huidige onderzoek heeft Warburton (14) een studie gepubliceerd die extra onderbouwing
biedt voor sommige van de uitkomsten van de huidige studie. In zijn studie geeft Warburton (14) een
kritische analyse van de barrières voor succesvolle implementatie van SL als een onderwijskundige
tool. Zes van de 18 checkpoints in tabel 5 komen overeen met issues die uit het onderzoek van
Warburton naar voren komen: de punten 1, 4, 10, 16, 17 en 18. Voor de didactische punten 4 en 10 in
tabel 5, waarvoor de huidige studie geringe evidentie oplevert, levert Warburton die wel.

3

Zie bijv. de 7 onderwijsactiviteiten in par. 1.8.
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De Freitas (10) gaf recentelijk een overzicht van de verschillende typen virtuele werelden en liet zien
hoe ze nu al gebruikt worden in het onderwijs en in professionele omgevingen. Tot nog toe zijn in
studies (11, 12) voornamelijk de voorliggende ideeën, motieven en aannames beschreven op grond
waarvan mensen overwegen wel of niet SL te gebruiken in het onderwijs. Dit beeld wordt ook
weergegeven in een recent overzichtsartikel, waarin Hew & Cheung (13) aangeven dat er veel wordt
geschreven over het gebruik van virtuele werelden (470 artikelen) maar dat de meeste artikelen (455)
geen concrete handvatten bieden voor het gebruik van virtuele werelden in de onderwijssetting: het
betreft opiniestukken, conceptuele beschrijvingen, non-empirische beschrijvingen van programmaimplementaties, literatuur reviews en artikelen die niet aan het onderwijs gerelateerd zijn. De 15
artikelen die over blijven geven m.n. een beschrijving van één enkele casus op microniveau.
Nieuw in de huidige studie is dat er op systematische wijze een overzicht wordt geboden van
meerdere casussen in de onderwijspraktijk (hoger onderwijs en MBO). Hierbij worden aanwijzingen
verkregen voor de meerwaarde van SL in het onderwijs en voor onderliggende factoren (op micro- en
mesonivo) die vervuld moeten worden om die meerwaarde te bereiken.
Uiteindelijk gaat het erom dat er, binnen de beschikbare kaders, didactische meerwaarde wordt
gehaald door de inzet van Second Life. Door het gebruik van SL in de onderwijsinitiatieven is in de
afgelopen tijd de concrete kennis gegroeid over hoe SL het beste ingezet kan worden en welke
mechanismen op de achtergrond ervoor zorgen dat onderwijs met SL meerwaarde krijgt. Illustratief
daarvoor is een concrete beschrijving die één docent (in initiatief 2) gaf, waarin zij aangeeft via welk
protocol en met welk achterliggend mechanisme SL met meerwaarde in het supervisieonderwijs kan
worden ingezet (zie bijlage 3).
In het huidige onderzoek is een checklist ontworpen van factoren waarmee rekening moet worden
gehouden wanneer men SL met succes in het onderwijs wil inzetten. In vervolgonderzoek zal aan de
hand van de ontwikkelde checklist nieuw onderwijs met behulp van Second Life ontworpen kunnen
worden. In een aantal pilots kan door middel van casestudies onderzocht worden of de items van de
checklist daadwerkelijk randvoorwaardelijk zijn voor een succesvolle implementatie van SL. Vooral
items 2, 3, 4, 7, 10, 14 en 15 in de checklist moeten dan kritische aandacht krijgen. Na dergelijke
casestudies kan de checklist eventueel worden bijgesteld of aangevuld. Vervolgens zal in later
onderzoek bekeken kunnen worden welke randvoorwaarden van belang zijn wanneer SL op grotere
schaal wordt ingevoerd.
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5 Bijlagen
5.1 Bijlage 1: De onderzoeksdata
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Tabel A:

De initiatieven geselecteerd voor het onderzoek met een beschrijving hoe de initiatieven aan de inclusiecriteria voldoen.
Onderw
ijs
type

Onderwijs
Gereed
tijdens
Onderzoek?

Gouden
Standaard

Onderwijsactiviteit
Samenwerken &
Participeren
Oefenen
(simulaties,
rollenspel
etc)

1 Universiteit
Maastricht, NL
Opleiding voor
Brand Management
2 Hogeschool
Windesheim,
Zwolle, NL
Opleiding Culturele
& Maatschappe-lijke
Vorming
3 Privé-onderwijs ,
Heerlen, NL
Cursus Filosofie

WO

+
(wordt
herhaald)

Rapport op
papier

HBO

+
(wordt
herhaald)

Groepslessen
met video

“HBO”niveau
propede
use

+
(doorlopend)

4 Thomas
Jefferson
Universiteit,
Philidelphia, USA
Opleiding
Ergotherapie
5 Metropolitan
Universiteit van
London, UK
Opleiding
E-learning
6 Universiteit van
Queensland,
Brisbane,
Australie
Under- en postgraduate Opleiding
Theologie

WO

+
(wordt
herhaald)

Frontaal
onderwijs:
Is niet te
organiseren
voor de doelgroep volwassen/Internationaal
Andere
projecten via
andere media
dan SL

WO

+
(wordt
herhaald)

Geen
onderwijs

WO

+
(wordt
herhaald)

Alleen
F2F,
Blackboard,
e-mail

Leerstof
bekijken

Bouwen

Massaevenementen
Organiseren

Sociaal netwerken &
Vormen Learning Communities
Tentoonstelling
Organiseren

Ontmoeten
als
katalysator
leren

Studentbegeleiding
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7 TU Twente, NL
Opleiding
Construc-tion,
Engeneering &
managment
8 Project LEOZ,
Werkverband Opleidingen Speciale
Onderwijszorg,
Utrecht, Tilburg,
Zwolle, NL
Kennisdeling
m.b.t. Speciale
Onderwijszorg
9 Davinci College
Dordrecht, NL
ICT- Academie
10 Deltion College
Zwolle, NL
Opleiding Interactieve MediaDesign
11 AOC Helicon,
Boxtel, NL
Hippische
Opleiding
12 Alfacollege
Groningen, NL
Opleiding
Multimedia Design
Primaire
+ = ja
activiteit
Secundaire
- = nee
activiteit
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WO

+
(wordt
herhaald)

Geen
onderwijs

PostHBO

In aanbouw

Geen
onderwijs
(hooguit via
www-internet
en
surfgroepen

MBO

+
(voortzetting?)

MBO

+
(voortzetting?)

Product in RL
ipv SL
opleveren
Live-contact,
e-mail

MBO

+
(wordt niet
voortgezet)

Klassikaal
Onderwijs,
Projecten

MBO

+
(voortzetting?)

Product
opleveren in
SL ipv RL

SL =
Second Life
RL =
Real Life

Tabel B:

Overzicht van de SL-initiatieven in dit onderzoek
Locatie
initiatief in SL

1 Universiteit
Maastricht (NL),
Opleiding voor
Brand Management

2 Hogeschool
Windesheim,
Zwolle (NL),
Opleiding Culturele
& Maatschappelijke
Vorming
3 Privé-initiatief
Heerlen (NL),
Cursus Filosofie

4 Thomas
Jefferson
Universiteit,
Philidelphia, (USA)
Opleiding
Ergotherapie
5 Metropolitan
Universiteit van
London
(UK)
Opleiding E-learning

6 Universiteit van
Queensland,
Brisbane,
(Aus)
Under- en
postgraduate
Opleiding Theologie

Maastricht
University
(Eigenaar
eiland)
(beperkte
toegang)
Hogeschool
Windesheim
Zwolle
(Eigenaar
eiland)

Onderwijsactiviteit in SL
Samenwerken &
Participeren
Oefenen
(simulaties,
rollenspel etc)
Branden/position
eren merk,
verkopen

Leerstof
bekijken

Rollen
spel

Voorbeeld
zoeken van
concepten

Bouwen

Product maken

Massaevenementen
Organiseren
Shopping days:
elkaars producten
(ver)kopen

Sociaal netwerken &
Vormen Learning Communities
Tentoonstelling
Organiseren

Studentbegeleiding

Supervisie/
Intervisie

Mainland:
(Eigen plek in
Wainscot (voor
coordinaten zie
weblog initiatief))

Internationale
Ontmoeting van docent
en studenten; er wordt
geleerd door participatie
in gesprek over
filosofische materie

Virtual OT
Center
(Mainland:
Eigen plek in
Eduisland II)

In cooperatie
producten
maken

Metropolitan
University Virtual
Campus
(Mainland
Eigen plek in
Londonmet,
MetLife, Collyer,
Naylor)
UQ religion
Bazaar
(Eigenaar
eiland)

Creeren van
leerruimtes en
objecten voor Elearning

(te vinden met
Map-functie)

Ontmoeten
als katalysator leren

Rollenspel in
Religieonderwijs

Sommige
materialen
worden via
screens en
notecards
geleverd.

Een enkele
student heeft
helpen bouwen

De resultaten
tonen

Helpen
organiseren van
een conferentie in
SL

Een
tentoonstelling
over leer-tools
voor ontwikkeling
van professionele
staf

Ontmoeten van
inhoudsdeskunidgen

Supervisie
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7 TU Twente,
Enschede (NL)
(In samenwerking
met partners in
USA, Finland en
India)
Opleiding
Construction,
Engeneering &
managment
8 WOSO
(Werkverband
Opleidingen
Speciale
Onderwijszorg)
Utrecht, Tilburg,
Zwolle
(NL)
Project Kennisdeling
m.b.t. Speciale
Onderwijszorg
9 Davinci College
Dordrecht, (NL)
ICT- Academie
10 Deltion College
Zwolle
(NL)
Opleiding
Interactieve
MediaDesign
11 AOC Helicon,
Boxtel
(NL)
Opleiding voor
Hippische
Opleidingen
12 Alfacollege
Groningen,
(NL)
Opleiding Multimedia
Design

Primaire activiteit
Secundaire activiteit
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Alvensleben
(eiland, bezit
van Finse
partner)
(beperkte
toegang)
LEOZ
(eigenaar eiland)
(beperkte
toegang)

Oefenen
vaardigheden
voor
multiculturele
cooperatie in
wereldwijd
verspreide
teams

Zie hoofdactiviteit

Gebruik in SL
van bestaande
simulaties van
(psychiatrische)
beelden

Kennisdelen

Dordrecht
(eigenaar deel
eiland)
Deltion World
(eigenaar eiland)

Projectvaardighe
den/samenwerk
en
Samenwerken

Opening VVV in
SL gelijk met RL

Virtuele Open Dag
met limks naar
PR-materiaal

Paard bouwen

Rondleiding langs
onderwijsproducte
n

Tonen
onderwijsproducte
n

(beperkte
toegang)
Helicon World
(eigenaar eiland)

Kennis vergaren
over bv
anatomie paard

(Initiatief
stopped)
AlfaExploratoriu
m
(owner Alphaisland)

Omgeving
inrichten als
toekomstige
stageontmoeting
splaats

Communicatieve
vaardigheden
Engels

Gebruik 3D-portfolio

Tabel C: Meerwaarde van het gebruik van SL in het onderwijs en continuïteit/generaliseerbaarheid van deze meerwaarde.
Meerwaarde
vastgesteld
?

Medium
waarmee
vergeleken

Wijze
vaststellen meerwaarde

Negatief
Didactisch
Effect door
SL

Grondslagen Meerwaarde
(met secundaire factoren)

Is het initiatief te
continueren?

Generalisatie
mogelijk van het
initiatief (naar
andere inderwijssettings, docenten
en studenten)?
Het is mogelijk naar
andere onderwijssettings, docenten
en studenten
(veronderstelling)

Zal het initiatief in
de toekomst
opnieuw gebruikt
gaan worden?

1 Universiteit
Maastricht
(NL),
Opleiding voor
Brand
Management
2 Hogeschool
Windesheim,
Zwolle (NL),
(Opleiding
Culturele &
Maatschappelijk
e Vorming)

Ja

Paper over
hetzelfde
onderwerp

Studentevaluatie
Gesprekk
en met
docenten

Geen

Betere internalisatie
(Sociale interactie (met docenten/studenten)
is gemakkelijk; Betere mogelijkheden tot
transfer naar de praktijk)

Ja
(veronderstelling)

Ja

Onderwijs
groepen
met video

Evaluatie
docenten/
studenten

Geen

3 Privé-initiatief
Heerlen (NL),
Cursus Filosofie

Ja

Colleges,
zouden
onmogelijk
zijn voor de
huidige studenten (internationaal
werkend)

Ervaring
tijdens het
onderwijs

Geen

Sociale interactie (met docenten/studenten)
is gemakkelijk; (omdat de drempel tot
expressie in SL laag is, de student ervaart
Presence (echt contact), diepere reflectie,
betere internalisatie, betere mogelijkheden
tot transfer naar de praktijk, sociale interactie
is mogelijk op afstand , en storend gedrag
kan gemakkelijker worden gecorrigeerd)
Netwerken is gemakkelijk

Ja
(veronderstelling)

Het is mogelijk naar
andere
onderwijssettings,
docenten en
studenten
(veronderstelling)

wordt herhaald

Ja
(het initiatief loopt
vanaf de start in
2007)

Het is mogelijk naar
andere docenten en
studenten
(veronderstelling)

Doorlopend

4 Thomas
Jefferson
Universiteit,
Philidelphia,
(USA)
Opleiding
Ergotherapie

Ja

Andere
projecten in
RL(zonder
SL)

Ervaring
tijdens het
onderwijs

Geen

5 Metropolitan
Universiteit van
London

Ja
(Zie negatief
effect)

Onmogelijk
zonder SL

Ervaring
tijdens het
onderwijs

Klein deel
studenten
vond het

SL stimuleert intrinsieke motivatie om te
leren, wat zich manifesteert in betrokkenheid
van de studenten mbt hun studie,
resulterend in: Aandacht van de studenten
tijdens de les (sociale interactie is mogelijk
op afstand, meer diepgaand leren, meer
betere mogelijkheden tot transfer naar de
praktijk, met meer welzijn/plezier van
studenten
Netwerken & Samenwerken gaat
gemakkelijk

Ja
e
(initiatief wordt nu 2
keer gebruikt, met
meer studenten)

Niet zeker

wordt herhaald
(vraag Onderdeel 2,
1ca)

Ja
(veronderstelling)

Het is mogelijk naar
andere
onderwijssettings,

wordt herhaald

wordt herhaald
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(UK)
Opleiding Elearning
6 Universiteit
van
Queensland,
Brisbane,
(Aus)
Under- en
postgraduate
Opleiding
Theologie

7 TU Twente,
Enschede (NL)
(In cooperation
with partners in
USA, Finland
and India)
Opleiding
Construction,
Engeneering &
managment
8 WOSO
(Werkverband
Opleidingen
Speciale
Onderwijszorg)
Utrecht, Tilburg, Zwolle
(NL)
Project Kennisdeling Speciale
Onderwijszorg
9 Davinci
College
Dordrecht, (NL)
ICT- Academie
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Ja
(zie
negatieve
effecten SL)

Face -2face contact
in
combinatie
met e-mail
&
Blackboard

Ervaring
tijdens het
onderwijs

Ja

Onmogelijk
zonder SL

Evalulatie
door
studenten

Nvt: moet
nog lopen

www.Surfgr
oepen.nl en
www.interne
t

Nvt

Vergelijkbaar
(goed) met
ander
medium

Andere
projecten in
RL

Toetsing

niet leuk;
niet bekend
waarom niet
Sommige
studenten
vonden het
niets
(onbekend
met gaming
pedagogiek
en omdat
het
onderwijs
niet direct
getoetst
werd (wel
indirect)
Geen

SL stimuleert de intrinsieke motivatie tot
leren, sociale interactie is mogelijk, de
student heeft meer alternatieven
werkvormen, de leerstof wordt in de juiste
context aangeboden, betere
leerresultatenworden gehaald.

Ja
(veronderstelling)

Leerresultaten kunnen meer efficient worden
gehaald, waardoor nieuwe leerstof kan
worden ontsloten die voordien te duur was;
de student ervaart Presence (echt contact)

Ja
(veronderstelling)

SL past niet
in het
denken van
sommige
mensen,
dus willen
ze er niet
aan

Samenwerking is gemakkelijk,
bovenstaande is mogelijk op afstand

?

Geen

Meer plezier, welzijn bij studenten; de
student ervaart Inter-realiteit (real live en
virtual realitiy schijnen samen te gaan).

Ja
(aanwijzingen van
studenten)

docenten en
studenten
(veronderstelling)
Het is mogelijk naar
andere
onderwijssettings,
docenten en
studenten
(veronderstelling)

wordt herhaald

Het is mogelijk naar
andere onderwijssettings, docenten
en studenten
(er is ervaring met
het verspreiden van
het initiatief van
Finland naar
Holland, USA en
India)
Het is mogelijk naar
andere docenten en
studenten
(veronderstelling)

wordt herhaald
(zie onderdeel 1,
vraag 3ai)

Het is mogelijk naar
andere
onderwijssettings,
docenten en
studenten
(veronderstelling)

Voortzetting onzeker

In aanbouw

10 Deltion
College
Zwolle
(NL)
Opleiding
Interactieve
MediaDesign
11 AOC
Helicon,
Boxtel
(NL)
Hippische
Opleidingen

Ja
(Zie
negatieve
effect)

Face-2Facecontact,
E-mail

Ervaring
tijdens het
onderwijs

Ja

Colleges en
andere
projecten in
RL

Toetsing

12 Alfacollege
Groningen,
(NL)
Opleiding
Multimedia
Design

Vergelijkbaar
(goed) met
ander
medium

Andere
projecten in
RL

Ervaring
tijdens het
onderwijs

Deel
studenten
zien SL niet
als
volwaardig
onderwijsme
dium
*Vergt veel
voorwerk/
begeleiding;
*Werktijden
student
passen niet
in 9-5 uren
* Is er
genoeg
apparatuur?
Docenten
sceptisch
tav gebruik
van SL ivm
wantoestand
en in SL
(sex)

Onderwijs is mogelijk op afstand (de
drempel tot expressive is laag)

Betrokkenheid van de studenten voor hun
studie ((de student ervaart Inter-realiteit (real
live en virtual reality schijnen te versmelten),
de drempel tot expressie is laag,
samenwerking is gemakkelijk, te leren taal
wordt vaak gebruikt, de student stuurt zijn
eigen leeractiviteiten, meer diep-gaand
leren,met meer welzijn/plezier bij)

Leerresultaten kunnen meer efficient
gehaald worden (kosten minder), waardoor
nieuwe leerinhoud toegankelijk wordt die
voorheen te duur was, samenwerking gaat
gemakkelijk

Ja
(veronderstelling)

Het is mogelijk
andere
onderwijssettings,
docenten en
studenten
(veronderstelling)

Voortzetting onzeker

Nee
(in theorie zou het
initiatief te
continueren zijn,
maar de docenten
willen (nog) het
medium SL niet ).

Het is mogelijk naar
andere
onderwijssettings,
docenten en
studenten
(veronderstelling)

wordt niet
voortgezet

Ja
(aanwijzigingen van
studenten)

Het is mogelijk naar
andere
onderwijssettings,
docenten en
studenten
(veronderstelling)

Voortzetting onzeker
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Tabel D: Didactische randvoorwaarden.
(De initiatieven waarvan de continuering gepland was zijn in de grijze rijen van de tabel weergegeven;
de initiatieven waarvan de continuering niet gepland was zijn weergegeven in de oranje rijen).
Doelstelling
(doel bewaakt?)

Positionering eiland in
lijn met
doel?

Wanneer
(tijd) in
Curriculum
gebruikt?

Inhoudelijke
plek in
Curriculum

Hoe
toetsing?

Hoe feedback
Wanneer

Waarop

Gedragsregels
gehanteerd?

Onderwijskund
ig model

Type Onderwijs

1 Universiteit
Maastricht
(NL),
Opleiding voor
Brand
Management
2 Hogeschool
Windesheim,
Zwolle (NL),
(Opleiding
Culturele &
Maatschappelijk
e Vorming)
3 Privéinitiatief
Heerlen (NL),
Cursus Filosofie

(Professioneel
Verantwoorden van het)
handelen als Brand
Manager
(Ja, doel bewaakt door
resultaten te beoordelen)
Studentbegeleiding
(Ja, doel bewaakt door
inhoudelijk te betrekken)

Nee

Jaar 3, blok
1

Kernvak in
de major
van de
opleiding

Eindpresent
atie

Doorlopend

Inhoud &
proces

Niet anders dan in
RL
(het eiland was
gesloten voor
buitenstaanders)

Competentieleren met
PGO

Universiteit

Nee

Jaar 3
Jaar 4

Supervisie
bij
Stage/Afstud
eerscriptie

Zelfevaluatie
student +
beoordeling
docent

3 momenten
in reeks

Inhoud &
proces

Zelfde etiquette/
afspraken als in
gewoon begeleidingsgesprek

Competentiele
ren

HBO

Vergaren van kennis mbt
filosofische onderwerpen
(Ja, doel bewaakt door
inhoudelijk te betrekken)

Nee

Propedeuse
niveau

Conceptueel
vak
(filosofie)

Niet

Direct

Inhoud &
proces

Duidelijke set
gedragsregels op
een bord

Klassiek
onderwijs met
frontaal
lesgeven

HBO

4 Thomas
Jefferson
Universiteit,
Philidelphia,
(USA)
Opleiding
Ergotherapie
5 Metropolitan
Universiteit
van London
(UK)
Opleiding Elearning

Leren hoe goede
informatie aan het publiek
over het brengen
(ja, dit doel werd bewaakt
door direct in te grijpen)

Nee, maar
wel daar om
bij andere
onderwijsreg
io’s te zijn

Eindscriptie

Eind
presentatie

Continu

Product

Geen

Projectonderwijs

Universiteit

Het ontwerpen en ervaren
van onderwijs met Elearning
(ja, dit doel werd bewaakt
door direct in te grijpen)

Nee

Alle jaren

Undergradu
ate:
oefeningen
en
postgraduat
e: projecten

Continu

Product

Niet expliciet

Varieteit aan
modellen

Universiteit

6 Universiteit
van
Queensland,
Brisbane,
(Aus)

Gevoel voor empathie
ontwikkelen, supervisie
(het gevoel van isolatie
verminderen)
(dit doel wordt expliciet

Nee, maar
wel daar om
nabij
prestigeuze
instituten te

Jaar 1 en
Postgraduat
e

Undergradu
ate:
conceptueel
onderwijs
(“ritual

Voor
toetsing
werd het
werk ofwel
gefilmd of
direct
beoordeeld
Geen
toetsing

Direct, door
peers

Proces &
product

De regels van
Linden Lab & van de
Universiteit

Social
constructivism
e

Universiteit
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Voor
volwassene
n (veelal
academisch)
Laatste jaar
opleiding

Under- en
postgraduate
Opleiding
Theologie

bewaakt )

7 TU Twente,
Enschede (NL)
(In
samenwerking
met partners in
USA, Finland
en India)
Opleiding
Construction,
Engeneering &
managment
8 WOSO
(Werkverband
Opleidingen
Speciale
Onderwijszorg)
Utrecht,
Tilburg, Zwolle
(NL)
Project Kennisdeling
Speciale
Onderwijszorg
9 Davinci
College
Dordrecht,
(NL)
ICT- Academie

Leren hoe werk te regelen
in wereldwijk verspreide
teams
(dit doel wordt bewaakt
door toetsing van de
eindresultaten)

10 Deltion
College Zwolle
(NL)
Opleiding
Interactieve
MediaDesign
11 AOC
Helicon, Boxtel
(NL)
Hippische
Opleidingen

Teamvaardigheden
(doel bewaakt door directe
feedback)

zijn
(ivm
geloofwaardi
gheid &
juridische
bescherming
misschien)
Ja, om de
international
e contacten
te
ontmoeten

recreation”
/rollenspel)
en
postgraduat
e: supervisie

Tijdens de
Master

Cursus
integral
project
managemen
t in masterfase

Cijfers voor
weekverslagen
(individueel)
en
eindrapport
over
ervaringen
(per groep)

Wekelijks

Proces

Geen, alleen
hulpmiddelen om
met gedrag om te
gaan

Projectonderwijs

Universiteit

Kennisdeling en
Kenniscreatie
(doel nog niet bewaakt:
moet nog draaien)

Nee

Nvt

Kennis laten
groeien door
kennisdeling
(COP:
Community
of Pactice)

Geen
toetsing

Nee

Nee

Niet anders dan in
RL

Zelfsturing in
een Community of Practice (social
constructivisme, zoals ook
bij vraaggestuurd competentieonderwijs
gewenst is)

Post-HBO

Projectvaardigheden
(Doel bewaakt dmv directe
feedback)

Nee,maar
wel
vanwege
geografische
ligging en
omdat de
opdrachtgev
er daar was
Nee

Jaar 4

Bedrijfsproject
Aan einde
opleiding

Eindpresent
atie, en
beoordeling
projectdossi
er
(project/proc
es)

Om de week

Proces &
product

Niet anders dan in
gewoon onderwijs

Competentieleren met
Projectonderwijs

MBO

Jaar 2, blok
2/3

Project
halverwege
opleiding

Beoordeling
eindproduct
en proces

Continu

Proces

Niet anders dan
inF2F onderwijs

Competentiele
ren

MBO

Nee

Jaar 2

Project
halverwege
opleiding

Voortgangst
oetsing in
SL (oa door
geautomatis
eerde
Multiple

Aantal
vastgestelde
data

Product

Er was een
overeenkomst ivm
de leeftijd 18 jaar:
school kon ingrijpen

Competentiele
ren

MBO

Herhaling lesstof
(Daarnaast
communicatie/Engels
leren)
(Doel bewaakt door
directe feedback)
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12 Alfacollege
Groningen,
(NL)
Opleiding
Multimedia
Design

32

Orientatie op werkveld
(Doel bewaakt door
directe feedback)

Ja,
Samenwerki
ng met
Deltioncolleg
e mogelijk
hierin

Jaar 2

Stage
halverwege
opleiding

Choice in
SL);
Eindtoetsing
: Ahv
logboek
student en
volgen
activiteiten
studenten
Vakdocente
n
beoordeelde
n of doel
gehaald was

ContinuWek
elijks

Product &
proces

Niet anders dan in
RL

Competentiele
ren met
projectonderwi
js

MBO

Tabel E: Organisatorische randvoorwaarden
(De initiatieven waarvan de continuering gepland was zijn in de grijze rijen van de tabel weergegeven;
de initiatieven waarvan de continuering niet gepland was zijn weergegeven in de oranje rijen).

1 Universiteit
Maastricht
(NL),
Opleiding voor
Brand
Management

Wie betrokken bij voorbereiding/
uitvoering?

Voorbereidingen tav
SL (niveau
van uitvoering)

Medewerkin
g
Manageme
nt?

4 docenten +
studentassist
ent

1.inrichten
vestiging in
SL
2.links
maken
4.support
inrichten;
5beheer/sec
urity/identitymanagement
(niveau
opleiding tbv
dit vak)

Manageme
nt heeft
sterk hierop
gestuurd

2 Hogeschool
Windesheim,
Zwolle (NL),
(Opleiding
Culturele &
Maatschappelijk
e Vorming)

1 docent

3 Privé-initiatief
Heerlen (NL),
Cursus
Filosofie

1 docent

1.inrichten
vestiging in
SL
5 security
(Door
assistent in
school en
adviseur
Instelling)

Het is
gefaciliteerd
met uren

1.inrichten
vestiging in
SL
2.links
maken
6anders, nl:

Selfmanageme
nt

Beleidsonderwerp
waar initiatief op
aansluit
(niveau
beleid)
Innovatie
(meso =
opleiding)

Internatio
nalisering/
Afstandsl
eren
(Meso =
opleiding)

Geen
beleid

Eigen
budget?
(oorsprong
financiën)

Bevordering
draagvlak
(niveau van
uitvoering)

Nee
(uit
regulier
onderwijs
budget
betaald)

Ja
Enthousiasmere
nd college door
SL-expert,
Ingericht SLinitiatief
(de
docenten/studen
ten hadden geen
keuze: het
onderwijs moest
op deze manier)

Bevordering
Deskundigheid
(niveau
van uitvoering)
Ja
Met
demo’s,
goede
voorberei
ding en
ingericht
initiatief,
en
opname
in HRMcyclus

(op niveau
opleiding)

(Niveau
opleiding)

Ja
((uit
regulier
onderwijs
budget
betaald)

Ja,
Met 1 op 1
voorlichting en
demo’s

Ja
Met
demo’s,

(niveau docentstudent)

(niveau
Docentstudent)

Nee

None

Nee

PR
(niveau
van uitvoering)

Afspraken over
manier van
werken?
(op welk niveau?

Medewerking
ondersteuning ICT
(op welk
niveau)

Aanpassingen in de
huisvesting

Gesprek
met manager
Achteraf:
artikel
universiteitskrant
vaktijdschrift,
posters
studenten, bijdrage
boek SL
(niveau:
micro,
meso en
macro)
Enthousa
st
vertellen
aan
studenten
/ collega’s
(niveau
meso)

2. draaiboeken/
protocollen,
3. wijze overleg,
4a.
ondersteuning a.
technisch
4b functioneel
8 evaluatie
onderwijs
9 anders,strikte
voorbereiding en
uitvoering

Geen: Alles
werkte vanzelf

Geen

Geen

Niet
nodig:
mond op
mond
reclame
(nivo

1. planmatig
werken
3. wijze overleg,
7. groepsgrootte.
(docentstudenten)

Ja. Poorten
netwerk open
zetten (studenten/docent hebben
thuis goede
computers
gekocht)
Op hogeschool niveau
en thuis
Geen: werkte
vanzelf

(niveau opleiding)

3. wijze overleg,
(docentstudenten)

Geen
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4 Thomas
Jefferson
Universiteit,
Philidelphia,
(USA)
Opleiding
Ergotherapie

1 docent

5 Metropolitan
Universiteit van
London
(UK)
Opleiding Elearning

1 docent

6 Universiteit
van
Queensland,
Brisbane,
(Aus)
Under- en
postgraduate
Opleiding
Theologie

2 docenten +
research
assistant en
postgraduate
studenten,
externe
bouwer

34

Duidelijke
scrpt voor de
les
(Docent zelf)
1.inrichten
vestiging in
SL
2.links
maken
(door docent
zelf)

1.inrichten
vestiging SL
2.links
maken
3.inbouw
artificial
intelligence;
4.support
inrichten;
5 beheer/
security/identity-management
(door docent
en op niveau
opleiding/inst
elling)
1.inrichten
vestiging in
SL
2.links
maken
3. inbouw
artificial
intelligence;
5 beheer/
security/identity-management
(door docent
en op niveau
opleiding/inst
elling)

micro)

Het is
gefaciliteerd
met geld

Selfmanageme
nt

Het is
gefaciliteerd
met geld

Infomeren
publiek/pr
ofessional
s over
beroep
(van
micro =
les t/m
macro:
beroepen
veld/maat
schappij)

Ja
(Regulier
onderwijs
budget in
combinati
e met
projectgel
den uit
instellings
begroting
)

Ja,
Met demo’s,
goede
voorbereiding en
ingericht initiatief

E-learning
(van
micro= les
t/m
meso=
instelling)

Nee
(uit
regulier
onderwijs
budget)

Ja,
Met demo’s,
goede
voorbereiding

Geen
beleid,
men
stimuleert
Innoveren

Ja
(landelijk
e
subsidie)

(niveau docentstudenten)

(niveau docentstudenten, en
opleiding/instelli
ng)

Ja,
Met demo’s,
goede
voorbereiding en
ingericht initiatief
(niveau docentstudenten)

Met
demo’s,
goede
voorberei
ding en
ingericht
initiatief,
en
opname
in HRMcyclus
(niveau
docentstudent)
Met
demo’s,
goede
voorberei
ding en
ingericht
initiatief,
(niveau
docentstudent)

Youtubefilmpjes,
Presentati
es voor
studenten
, facilteit,
conferenti
e
(micro,
meso,
macro)

1. planmatig
werken
2.
draaiboeken/prot
ocollen,
4a.
ondersteuning a.
technisch
5. opslag
materialen,
7. groepsgrootte.
(docentstudenten)

Poorten
openzetten
voor SL
(meso)

Een paar specifieke
ruimtes zijn
aangepast (niveau
micro,meso)

Demo’s
en
workshop
s

Geen

Genoeg
adequate
computers
leveren,
Bandbreedte
netwerdk
verhogen,
Poorten
netwerk open
zetten
(niveau micro
en meso)

Een paar Individuele
ruimtes zijn
aangepast
(micro, mesoniveau)

Met
ingericht
initiatief
dat
laagdrem
pelig was
gemaakt

Machinim
a aan
studenten
getoond,
De
Universite
it
promoted
de SLactiviteite
n

Geen

Leveren
adequate
computers,
leveren
voldoende
bandbreedte
netwerk,authe
nticatie,
Poorten
network
geopend
(meso-niveau)

Nee

(niveau
docentstudent)

(micro)

(meso,
macro)

7 TU Twente,
Enschede (NL)
(In
samenwerking
met partners in
USA, Finland
en India)
Opleiding
Construction,
Engeneering &
managment

Een groep
docenten
verspreid
over de
wereld

8 WOSO
(Werkverband
Opleidingen
Speciale
Onderwijszorg)
Utrecht,
Tilburg, Zwolle
(NL)
Project
Kennisdeling
m.b.t. Speciale
Onderwijszorg

3 docenten +
technisch
assistant

9 Davinci
College
Dordrecht, (NL)
ICT- Academie

1 docent

1.inrichten
vestiging in
SL
2.links
maken
3.inbouw
artificial
intelligence;
4.support
inrichten;
5 beheer/
security/identity-management
6 anders, nl:
Continu
monitoring
hoe het
initiatief beter
kan
(door docent
zelf)
1.inrichten
vestiging in
SL
2.links
maken
3.inbouw
artificial
intelligence;
5 beheer/
security/identity-management
(In landelijke
samenwerkin
g geregeld)
1.inrichten
vestiging in
SL
4.support
inrichten;
(Door docent
zelf)

Er moetnog
contact
opgenomen
worden met
Manageme
nt

Profileren
(als beste
universitei
t,met
nieuwe
leermetho
des &
gebruik
van ICT)
(meso
instelling)

Nee
(uit
regulier
onderwijs
budget)

Alleen
opdrachtformuler
ing
(niveau docent –
studenten)

Met
goede
voorberei
ding :
wedstrijdj
e in SL
om
studenten
Sl te laten
verkenne
n

Presentati
e voor
Onderwijs
dienst
(meso)

(niveau
docentstudent)

Het is
gefaciliteerd
met
uren/geld

Levering
bouwtekeni
ngen
School en
ondersteun
en
presentatie
ROCcongres

Passend
Onderwijs
(Macro =
landelijke
samenwe
rking
opleidinge
n)

Ja
(Uit
landelijke
subsidie)

Samenw
erking
bedrijfswe
reld
(meso
=opleiding
)

Ja
(Uit
finacierin
g door
bedrijven,
reguiier
opleiding
sbudget
en
landelijke
subsidie)

Ja,
Met demo’s, en
ingericht initiatief

5. opslag
materialen,
7. groepsgrootte.
9 anders: alleen
Groeps-leden
mogen in
vergaderruimtes,
College geven
aan alle
studenten tegelijk
(NL, USA, Fin,
India) (docentstudents)

Bandbreedte,
Poorten
netwerk
(meso-niveau)

ICT wou niet
meewerken op
1 lokatie,
vandaar
datwerd
gekozen te
werken vanuit
1 andere
lokatie :
Mbt poorten
netwerk
(op niveau
meso)

Met
demo’s,
goede
voorberei
ding en
goede
ondersteu
ning
(op
landelijk
niveau
geregeld)

Geen

1. planmatig
werken
5. opslag
materialen,
9 anders, nl:
vormgeving
bepaalt niet wat
er gebeurt,
flexibele
inrichting, geen
afleidende
elementen
(binnen landelijke
projectgroep)

Ja,
Met demo’s,
ingericht
initiatief, en
presentatie door
studenten bij
CvB en op
landelijk congres

Met
goede
voorberei
ding (ahv
handleidin
g) en
ingericht
initiatief,

(Niveau docentstudent,
opleiding/instelli

(niveau
docentstudenten

Door
studenten
Info naar:
docenten,
CvB,
ROCcongres,
opening
VVVkantoor in
Dordrecht
, op

1. planmatig
werken
2.
draaiboeken/prot
ocollen,
3. wijze overleg,
technisch
4b functioneel
5. opslag
materialen,
7. groepsgrootte.
8 evaluatie

(landelijk niveau
samenwerking)

Nee

(Niet in NL,
maar bij de
partners,
waren
problemen
met poorten
en
bandbreedte)

Nee

Nee
Authenticatie
en
Poorten
netwerk
(op niveau
micro en
meso)
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10 Deltion
College
Zwolle
(NL)
Opleiding
Interactieve
MediaDesign

11
AOC Helicon,
Boxtel
(NL)
Hippische
Opleidingen

12
Alfacollege
Groningen,
(NL)
Opleiding
Multimedia
Design
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1 docent

4 docenten(+
teamleider)

2-3 docenten
+ studentassistant

1.inrichten
vestiging in
SL
5 beheer/
security/identity-management
(door docent
zelf)

Het is
gefaciliteerd
met (deel)
geld; dit
wordt niet
gecontinuee
rd.

1.inrichten
vestiging in
SL
2.links
maken
3.inbouw
artificial
intelligence;
4.support
inrichten;
5 beheer/
security/identity-management door
docent zelf
1.inrichten
vestiging in
SL
(Personen uit
meerdere
Onderwijsins
tellingen en
uit het
werkveld
hebben
meegewerkt

Teamleider
was lid
projecteam

Internatio
naliseren/
Innoveren
(meso =
instelling)

Innoveren
(meso =
opleiding)

Ja
(Uit
projectgel
den uit
instellings
begroting

Ja
(Uit
projectgel
den uit
instellings
begroting
en
landelijke
subsidie)

ng en landelijk)

)

Ja,
Met demo’s,
goede voorbereiding en ingericht initiatief
En gesprek met
teamleider/clusterdirecteur
(Niveau docentstudent, opleiding/instelling)

Met
demo’s,
goede
voorberei
ding en
ingericht
initiatief

Ja,
Met demo’s,
goede
voorbereiding en
ingericht initiatief
PR op landelijk
niveau voor
presentatiedag
in SL

Met
goede
voorberei
ding en
ingericht
initiatief,

(Niveau
opleiding,
landelijk)

Het is
gefaciliteerd
met
uren/geld

Profileren
(dynamisch, progressieve
opleiding
met kwaliteit (studenten
trekken)
(meso =
opleiding/i
nstel-ling)

Ja
(Uit
regulier
onderwijs
budget en
landelijke
subsidie

Ja,
Presentaties
voor docenten,
management,
CvB, Kennisnet
(Niveau
opleiding/instelli
ng, landelijk)

(niveau
docentstudent)

(niveau
docentstudenten
)

2 ervaren
docenten
hebben
de
studenten
op gang
geholpen
(Niveau
docentstudenten
).

website
eigen
ROC.
(micro,
meso,
macro)
Informeren teamleider,
clusterdirecteur,
docenten
Presentatie conferentie eigen ROC
(micro,
meso)
Informatie verspreiden
via SL,
Presentatie op studiedag eigen ROC,
Eveneme
nt in SL,
Artikel in
plaatselijk
e krant
(meso,
macro)
Demonstr
atie op
Open Dag
opleiding
Via
website
kennisnet
verslag
project
(meso,
macro)

onderwijs
(niveau opleiding
ivm
bedrijfsprojecten)
1. planmatig
werken
4b functioneel

Poorten
netwerk open
etten en
Installeren
client-software
(op mesoniveau)

Nee

1. planmatig
werken
2.
draaiboeken/prot
ocollen,
3. wijze overleg,
4b functioneel
7. groepsgrootte.
(docentstudenten)

Authenticatie
Poorten
netwerk
openen
(meso-niveau)

Nee

1. planmatig
werken
3. wijze overleg,
7. groepsgrootte.
(niveau
lessituatie)

Bandbreedte
verhogen
Poorten
netwerk
openen
(op mesoniveau)

Nee

(docentstudenten)

5.2 Bijlage 2: Vragenlijst voor de beschrijving van onderwijsinitiatieven
in SL
5.2.1 Onderdeel 1: Casusbeschrijving
1. Locatie initiatief in Second Life (SL)
a. Wat is in SL de naam van het initiatief (met de functie Search in SL op te vragen)?
b. Op welke plaats in SL ligt het initiatief (main land, eigen eiland, bij andere
onderwijseilanden)?
c. Waarom is het initiatief daar in SL gepositioneerd (gerelateerd aan de verwachtte
meerwaarde van SL)?
2. Eigenaar initiatief
a. Hoe heet de contactpersoon van het initiatief (en zijn/haar avatar)?
b. Van waaruit wordt het initiatief ondernomen (land/plaats)?
c. Wat is de naam van de onderwijsinstelling?
d. Welk type onderwijs betreft het initiatief (mbo, (post)hbo, universiteit)?
e. Wat is de globale inhoud van de (deel)opleiding?
3. Plaats van het initiatief in het curriculum
a. Waar in curriculum wordt het initiatief ingezet:
1. In de tijd (jaar, blok)?
2. Inhoudelijke plek binnen het curriculum (stage/afstudeerwerk)?
b. Op welke datum/data is het initiatief gepland?
c. Op welk tijdstip van de dag is het initiatief gepland (lokale tijd/ GMT)?
d. Hoeveel uur is er per sessie voor het initiatief gepland?
4. Inhoud onderwijsactiviteit
a. Wat is het doel van de onderwijsactiviteit in het initiatief (wat is het te meten resultaat
van het onderwijs)?
b. Is de koppeling tussen de SL-activiteit en het achterliggende onderwijsdoel bewaakt?
( bv als supervisie het doel is: wordt er in SL dan ook echt supervisie gepleegd, of is
het initiatief mn ingericht voor gezelligheid)
c. Voor welke doelgroep is dit initiatief (wat is hun beginsituatie)?
d. Wat is het gehanteerde onderwijskundige model (bv competentieleren)
e. Hoe verloopt de toetsing bij deze onderwijsactiviteit?
f. Hoe wordt feedback gegeven bij deze onderwijsactiviteit?
1. Op welk moment?
2. Waarop wordt feedback gegeven?
g. Wat is globaal de onderwijsactiviteit in het intiatief?
Samenwerken & participeren: Co-creatie = ontwikkelen + resultaat presenteren
1.Oefenen ((bv in simulaties, rollenspelen/identiteitsverkenningen)
2.Leerstof bekijken (bv SL als medium, interactie avatars,
simulatie/visualisatie)
3.Bouwen
4.Massa-evenementen organiseren
5.Tentoonstelling organiseren
Sociaal netwerken en “learning-communities” vormen
o Ontmoeten
6.Ontmoeten als katalysator van een leerervaring (bv een vreemde taal leren
door in SL native speakers te ontmoeten)
o Leerproces door contact stud-stud, stud-doc
7. Studentbegeleiding (Intervisie, Supervisie, SLB)
h. Wordt SL hier ingezet als simulatie/game (met voor-gedefinieerde/ingerichte
onderwijssetting) of als open omgeving?
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5. Uitvoering/voorbereiding onderwijsactiviteit
a. Wie waren betrokken bij de uitvoering/voorbereiding van de onderwijsactiviteit?
i. Individuele docent
ii. tweetal collega’s,
iii. groepje,
iv. team
b. Waren er gedragsregels voor de deelnemers bij de uitvoering?
i. Zo ja, welke?
6. Software Second Life
a. Wat zijn de activiteiten t.a.v. de SL-software tijdens de voorbereiding – of uitvoering
van het onderwijs hier?
1. inrichten vestiging in SL
2. links maken naar: www.internet, sociale software, mobiele apparaten etc;
3. inbouw artificial intelligence;
4. support inrichten;
5. beheer/security/identity-management
6. anders, nl:
b. Op welk niveau vinden die activiteiten plaats?
1. niveau lessituatie (micro)
2. opleidings/instellingsniveau (meso)
3. landelijk/internationaal niveau (macro)

5.2.2 Onderdeel 2: Didactische meerwaarde
Meerwaarde wordt gedefinieerd als een beter onderwijsresultaat door onderwijs in SL
vergeleken met onderwijs volgens de gouden standaard.
Dit wordt vastgesteld door vergelijking voor SL versus Gouden Standaard van:
toetsing: resultaten eindtoets - resultaten instaptoets (kwantitatief)
onderwijsevaluatie: a.h.v. gebruikelijke evaluatiemethode (kwalitatief)
1)

Vaststellen meerwaarde
Met welke gouden standaard (live-contact, Blackboard, e-mail, MSN, etc; in parallel onderwijs
of onderwijs in het verleden) wordt SL vergeleken om didactische meerwaarde vast te stellen?

a) Meerwaarde
a) Is er aldus door de docent(en)/studenten bij deze casus meerwaarde van SL boven de
gouden standaard ervaren?
b) Hoe is deze evt meerwaarde vastgesteld?
c) Waren er ook belemmeringen in het onderwijs door het gebruik van SL?
b) Grondslag meerwaarde
I.
In geval van vastgestelde meerwaarde: Waardoor heeft SL hier meerwaarde boven de
gouden standaard?
1. SL stimuleert de intrinsieke motivatie tot leren, zich uitend in :
a. betrokkenheid van de student m.b.t. het onderwijs, en daardoor:
b. aandacht van de student voor het onderwijs
2. Door het gebruik van SL is het onderwijs aantrekkelijk (en raken studenten intrinsiek
gemotiveerd), doordat in SL:
a. er gemakkelijk sociale interactie mogelijk is met andere mensen (docent,
medestudenten), doordat:
i.
de student Presence (gevoelscontact) ervaart
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ii.

de student Inter-realiteit (het echte leven lijkt door te lopen in het
virtuele leven) ervaart.
iii.
de drempel tot uiten laag is
iv.
netwerken gemakkelijk gaat
v.
samenwerken gemakkelijk gaat
vi.
veel gebruik wordt gemaakt van (een te leren) taal
vii.
bovenstaande items ook op afstand mogelijk zijn.
b. de student zelf sturing heeft op zijn leerproces, en
i.
meer keuze in activiteiten heeft dan in klassikaal onderwijs
ii.
er gemakkelijker ingegrepen kan worden igv storend gedrag
iii.
de leerstof wordt aangeboden in de juiste context
c. de student de leeractiviteit goed aan kan, doordat:
i.
de SL-software gemakkelijk te bedienen is
3. Door het gebruik van SL worden er betere leerresultaten bereikt:
a. die effectiever gehaald worden
b. met meer diepgaand leren, door:
i.
diepere reflectie
ii.
diepere verwerking
c. met betere mogelijkheid tot transfer naar de praktijk
d. die efficiënter (minder kosten) gehaald worden, waardoor wellicht
nieuwe leerinhouden te behandelen zijn die voorheen te kostbaar
waren
e. met meer welzijn/plezier voor de student
f.
met minder uitval van studenten
4. Er is een andere oorzaak voor de meerwaarde van SL, nl:
II.

Indien er geen sprake was van meerwaarde, of er zelfs sprake was van belemmeringen in
het onderwijs door het gebruik van SL: Wat was hier de achtergrond van?

c) Duurzaamheid meerwaarde
a) Is de meerwaarde in dit onderwijsinitiatief duurzaam (of alleen omdat het gebruik van SL
nieuw is)?
b) Waaruit blijkt dit?
d) Generaliseerbaarheid meerwaarde
a) Is vanuit deze casus deze meerwaarde te generaliseren naar andere omstandigheden?
I.
andere onderwijssettings,
II.
andere docenten,
III.
andere studenten
b) Waaruit blijkt dit?

5.2.3 Onderdeel 3: Randvoorwaarden in de organisatie (SL en RL)
1) Medewerking management
a. Is er medewerking van de kant van het management van je opleiding geweest om
deze casus mogelijk te maken?
1. zo ja: waaruit bestond die?
2. zo nee, waarom niet?
2) Onderwijsbeleid
a. Hoe hangt deze casus samen met het onderwijsbeleid (en de achterliggende
missie/visie)?
b. Op welk niveau is dat beleid vastgelegd?
1. niveau lessituatie (micro)
2. niveau vakgroep (micro)
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3. opleidingsniveau (meso)
4. instellingsniveau (meso)
5. landelijk/internationaal niveau (macro: bijv. n.a.v. van NationaalActiePlan
(NAP) E-learning).
3) Financiën
a. Was er voor deze casus apart budget (bv voor ontwikkeluren)?
b. Waaruit is dat budget gefinancieerd?
(regulier onderwijsbudget/projectgelden uit instellingsbegroting, landelijke
subsidie, financiering bedrijven)
4) Draagvlak
a. Hoe is draagvlak bij docenten/studenten/management bewerkstelligd?
1. met demo’s good/bad practices,
2. met goede voorbereiding studenten/mdw
(instructiemateriaal/workshops/trainingen),
3. met ingerichte initiatieven (moet makkelijk zijn om erin te beginnen met
samen te werken)
4. anders, nl:
b. Op welk niveau vinden die activiteiten (demo’s etc.) plaats?
1. niveau lessituatie (micro)
2. opleidings/instellingsniveau (meso)
3. landelijk/internationaal niveau (macro)
5) Deskundigheid
c. Hoe is deskundigheid bij docenten/studenten/management bewerkstelligd?
1. met demo’s good/bad practices,
2. met goede voorbereiding studenten/mdw
(instructiemateriaal/workshops/trainingen),
3. met ingerichte initiatieven (moet makkelijk zijn om erin te beginnen met
samen te werken)
4. evaluatie betreffende deskundigheid is opgenomen in
kwaliteitszorgsysteem
5. anders, nl:
d. Op welk niveau vinden die activiteiten (demo’s etc.) plaats?
4. niveau lessituatie (micro)
5. opleidings/instellingsniveau (meso)
6. landelijk/internationaal niveau (macro)
6) Manier van werken
a. Zijn er afspraken over de manier van werken tijdens voorbereiding – of uitvoering van
het onderwijs hier?
1. planmatig werken,
2. draaiboeken/protocollen,
3. wijze overleg,
4. ondersteuning studenten/medewerkers:
a. technisch
b. functioneel
i. gebruik software (inclusief aanmelden)
ii. ontwikkelen onderwijs met SL
iii. aanbieden onderwijs met SL
iv. onderwijsinhoudelijke begeleiding in SL
5. opslag materialen,
6. inzet van studenten, die ervaren zijn met het werken/ontwerpen in SL
7. groepsgrootte.
8. evaluatie onderwijs
9. anders, nl:
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b. Zo ja, op welk niveau zijn die afspraken geformuleerd?
1. niveau lessituatie (micro)
2. opleidings/instellingsniveau (meso)
3. landelijk/internationaal niveau (macro)
7) Medewerking dienst ICT
b. Is er medewerking van de kant van de dienst ICT geweest om deze casus mogelijk te
maken?
1. zo ja: waaruit bestond die?
2. zo nee, waarom niet?
8) Computernetwerk
a. Welke activiteiten t.a.v. het computernetwerk vinden plaats tijdens de voorbereiding –
of uitvoering van het onderwijs hier?
Systeembeheer betrekken mbt (draadloos) netwerk:
1. voldoende geschikte computers beschikbaar stellen
2. bandbreedte/performance,
3. campusbrede dekking,
4. authenticatie,
5. roaming,
6. ISP-ondersteuning multicast,
7. firewall/poorten,
8. switches,
9. interne/externe routers,
10. virusscanner
11. anders, nl:
b. Op welk niveau vinden die activiteiten plaats?
1. niveau lessituatie (micro)
2. opleidings/instellingsniveau (meso)
3. landelijk/internationaal niveau (macro)
9) Huisvesting
a. Zijn er aanpassingen gemaakt in de huisvesting om onderwijs in SL voor deze casus
mogelijk te maken?
1. computerlokalen
2. anders, nl:
b. Op welk niveau is de huisvesting aangepast?
1. niveau lessituatie (micro): individueel leslokaal aangepast
2. opleidings/instellingsniveau (meso): specifieke lokalen hiervoor ingericht
3. landelijk/internationaal niveau (macro)
10) PR/Communicatie
a. Wat wordt gedaan aan PR/communicatie t.b.v. de voorbereiding – of uitvoering van
het onderwijs hier in deze casus?
b. Op welk niveau vinden die activiteiten plaats?
1. niveau lessituatie (micro)
2. opleidings/instellingsniveau (meso)
3. landelijk/internationaal niveau (macro)
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5.3 Bijlage 3: Inzet van SL met meerwaarde in het supervisie-onderwijs:
protocol en achterliggend mechanisme
Door: Sybille Joniaux, Docent School of Social Work, Hogeschool Windesheim, Zwolle, NL

Primair ligt de grondslag van de meerwaarde van SL in de mogelijkheden voor sociale interactie:
De drempel tot uiten is laag.
Daarvoor is het essentieel de lessen in SL af te wisselen met Face-to-face lessen.
Door eerst face-to-face onderwijs aan te bieden leren de studenten elkaar en de docent
kennen, waardoor er een veiligheid ontstaat in de groep. Wanneer deze groep daarna in SL
contact heeft, worden vanuit deze veiligheid, in een omgeving waarin geen fysieke nabijheid
wordt gevoeld, sneller gedachten en gevoelens geuit.
Doordat de drempel tot uiten laag is, komt er veel op tafel en heeft de student een gevoel van
presence van de docent/studenten.
De uitingen staan door de chat zwart op wit, waardoor de materie door de student “vastgepakt kan
worden” en het niet abstract blijft.
De gesprekken tussen de studenten worden zo heel concreet en daardoor kunnen ze ook
diepgang vinden in de gesprekken/het leren diepere reflectie door de studenten.
Na de diepere reflectie vindt er ook diepere verwerking plaats.
De studenten hebben na afloop een transcipt van het gesprek en gaan met dit verslag in de
hand het geleerde zo naar de praktijk terug brengen.
Diepgang van het leerproces en transfer naar de praktijk zijn dus de uitkomsten van de meerwaarde.
Dit alles kan ook op afstand.
De docent ziet door de tekst precies hoe het denken van de student is en wie aan de grens van zijn
kunnen komt, resp. groeit in zijn leerproces. De docent heeft in zijn begeleiding dus goed zicht op het
leerproces en kan zo beter begeleiden.
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