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Overzicht van de presentatie
• Hergebruik van leermaterialen waarom 

we het wel doen, maar toch niet willen
• Het delen van informatie
• Leerobjecten
• Hergebruik

– Cultuur binnen een organisatie
– Onderwijsbenaderingen
– Motivatie voor hergebruik
– Werkprocessen



Het delen van informatie
• Probeer het zelf, het is moeilijker dan

het lijkt
• Het delen van informatie is belangrijk, 

maar doen we het ook?
• De middelen om dat te doen zijn er, 

iedereen heeft bijvoorbeeld e-mail



Wat voor informatie zou je willen delen
• Denk aan een document dat je zou willen

delen met de aanwezigen?
– Kun je uitleggen waarom je dit zou willen delen?
– Heb je het bij je?
– Is het al in een digitale vorm?
– Is het van je zelf?
– Denk je dat het waardevol is voor iedereen?
– Zou je het willen sturen als we straks de 

emailadressen geven van alle aanwezigen?
– Als je heel eerlijk bent, zouden we het dan ook

kunnen verwachten?



Problemen die zoal optreden
• Het document is niet te vinden (eigen

materiaal is niet gestructureerd genoeg)
• Copyright (eigendomsrechten, niet eigen

werk, geen toestemming van de auteur)
• Vertrouwelijk (niet geschikt voor distributie, 

bron is onduidelijk)
• Te druk (geen prioriteit)
• Vergeten



Nog meer problemen die optreden
• Niet bruikbaar voor anderen (denken voor anderen, 

ja het is bruikbaar voor mij, maar anderen hebben er
niets aan)

• Nog niet klaar (Concepten die nog niet klaar zijn, de 
meeste mensen willen alleen kant en klare
documenten delen, uiteindelijk wordt het dan
vergeten)

• We kennen elkaar onvoldoelde (wat gaan ze doen
met mijn documenten)

• Problemen met adressering (emailadressen verkeerd
genoteerd)

• In spam beland (technische problemen)



Conclusie
• Veel mensen hebben problemen om te

delen
– Technische aspecten
– Menselijke aspecten

• Tenzij er een hele goede reden is om
het te doen
– Motivatie



Leerobjecten
• Leerobjecten zijn gedefinieerd als digitale 

eenheden, die beschikbaar zijn voor gebruik 
en hergebruik in verschillende 
onderwijssituaties

• Deze objecten zijn niet allemaal specifiek 
gemaakt om gebruikt te worden  als 
leerobjecten: het gebruik binnen het onderwijs 
maakt hen tot leerobject



Voorbeelden van leerobjecten
• Activiteit
• Competentie
• Leerdoel
• Vraag
• Taak
• Toets
• Opdracht
• Probleem
• Introductie
• Inleiding
• Strategie

• Voorbeeld
• Uitwerking
• Model antwoord
• Rol
• Criterium
• Evaluatie
• Cursist
• Peer beoordeling
• Bron
• Zelf beoordeling
• Discussie
• Groep
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Creating Metadata for Material
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Repositories
• Merlot 

– http://www.merlot.org/merlot/index.htm
• MIT OpenCourseWare

– http://ocw.mit.edu/index.html
• Educause

– http://www.educause.edu
• Internet Archive

– http://www.archive.org/index.php

http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://ocw.mit.edu/index.html
http://www.educause.edu
http://www.archive.org/index.php


Standaarden
• Beschrijvingen

(LOM Metadata)
• Distributie (IMS 

packaging / 
SCORM)

• Gebruikers
gegevens (Tracking 
and Tracing, IACC)



Onderzoek
• Het onderzoek richt zich op de problemen 

voor technische en menselijke aspecten die 
te maken hebben met hergebruik van 
leermateriaal en de invoering van 
standaarden voor leertechnologie in 
verschillende organisaties zoals:
– Universiteit
– Commerciële instellingen
– Defensie
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Menselijke aspecten
• Menselijke aspecten hebben te maken 

met motivatie voor hergebruik, 
organisatorische belangen en de 
gebruikte onderwijs benaderingen.  

• Menselijke aspecten
– Waarom vindt hergebruik plaats
– Wie zijn er betrokken bij hergebruik



Technische Aspecten
• Technische aspecten voor hergebruik 

omvatten de ontwikkeling van leerobjecten, 
databases, database functionaliteiten en de 
technologie om leerobjecten uit te wisselen. 

• Technische aspecten
– Wat wordt er hergebruikt
– Hoe wordt hergebruik ondersteund in termen van 

systemen
– Waar worden leerobjecten opgeslagen



Levenscyclus voor het hergebruik van 
leerobjecten

• Verkrijgen 
• Labelen 
• Aanbieden 
• Selecteren 
• Gebruiken 
• Onderhouden
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Dimensies voor hergebruik
• Het onderzoek identificeert verschillende 

dimensies die gerelateerd zijn aan 
standaarden voor leertechnologie voor 
hergebruik zoals:
– Cultuur binnen een organisatie
– Onderwijsbenaderingen
– Motivatie voor hergebruik
– Werkprocessen
– Hoe leerobjecten zijn opgeslagen



Context
• Systeem oriëntatie

– De systeem georiënteerde kant richt zich 
op technische specificaties, regels, beleid 
en procedures als belangrijkste kenmerken

• Persoonlijke oriëntatie
– De persoonlijk georiënteerde kant richt zich 

op menselijke interactie, persoonlijke 
behoeften, persoonlijke motivatie en 
persoonlijke waarden. 
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Cultures within the context: Verbs
• The World of Inspiration

– To create, to discover, to research, to share, to imagine, to dream, to explode, to be 
amazed, to perceive, to harness.

• The Domestic World
– To behave, to give, receive and give back; to respect; to keep the convenient distance; 

to be polite (with both inferiors & superiors); to interact.
• The World of Opinion

– To influence, to convince, to persuade, to seduce, to promote, to advertise, to 
orientate, to catch the attention, to compare.

• The Civic World
– To debate, to voice, to mobilise, to gather, to adhere, to exclude, to inform, to codify, to 

delegate, to represent and to be represented, to show solidarity, to share.
• The Merchant World

– To desire, to possess, to bet, to win and to loose, to gamble and to play, to buy, to sell, 
to negotiate, to deal, to pay, to rival, to conclude, to accumulate, to keep one's 
distance.

• The Industrial World
– To master, to integrate, to organise, to control, to stabilise, to foresee, to implement, to 

detect, to adapt, to analyse, to measure, to formalise, to standardise, to solve, to 
optimise, to schedule, to sequence, to anticipate.



Learning scenarios
• Acquisition

– Objectives
– Training
– Drill and practice
– Awareness
– Knowing
– CBT
– Authoring

• Participation
– Collaboration
– Communication
– Competences
– Learning
– Application
– Synthesis
– Analyses
– ELO
– Mentoring



Incentives for reuse
• Organizational

– Knowledge management
– Human resource 

management
– Sustainable development
– Saving money
– Efficiency
– Organizational capital

• Personal
– Helping Colleagues
– Saving time
– Efficiency
– Communities of practice
– Networks of excelence



Motivatie voor hergebruik
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Work processes
• Formal workflow

– Roles
– Responsibilities
– Versioning
– Quality control
– Management
– Ownership

• Personal habits
– Individual products
– One person all roles
– Teacher in control
– Copyrights
– Independent



How objects are stored
• Repositories

- Knowledge 
management 
systems

– (Learning) Content 
Management 
Systems

– Electronic Learning 
Environments

• Locally
– Hard disks
– Personal websites
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Conclusies
• De resultaten van het onderzoek tonen aan 

dat hergebruik en uitwisseling van 
leermateriaal misschien niet wereldwijd zal 
plaatsvinden

• Het hergebruik van leermateriaal zal veel 
meer lokaal gebeuren tussen mensen die 
elkaar kennen

• Hergebruik zal vooral gericht zijn op eigen 
ontwikkeld materiaal



Resultaten
• Het ontwikkelen van nieuwe middelen 

zou gericht moeten worden op de 
ondersteuning van meer individuele 
strategieën voor hergebruik.
– Delicious
– Flckr
– Social tagging
– Folksonomy



Vragen?
• Contact

– http://users.gw.utwente.nl/strijker
– A.strijker@utwente.nl

http://users.gw.utwente.nl/strijker
mailto:A.strijker@utwente.nl

