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4 I-LEARN PAPER 2: OVER DIGITAAL GEPERSONALISEERD LEREN

Het i-Learn project werd mogelijk gemaakt door de Vlaamse overheid, 
KULeuven en imec.

De i-Learn papers zijn ontstaan vanuit het gelijknamig project over gepersonaliseerd digitaal leren, in 

opdracht van de Vlaamse overheid. Het project ging van start in september 2019 en loopt tot juni 2023. 

Met het i-Learn project wil de Vlaamse overheid inzetten op verantwoord en duurzaam gebruik van 

technologie en wil men leerkrachten helpen om personalisatie te implementeren in de Vlaamse lagere 

en secundaire scholen. 

Binnen het i-Learn project wordt gepersonaliseerd leren op maat van elke leerling mogelijk aan de 

hand van bestaande digitale tools die laagdrempelig beschikbaar worden gesteld. De inhoud van deze 

tools wordt niet aangepast, maar wel didactisch omkaderd om de dagelijkse klaspraktijk, waarin de 

leerling en de leerkracht centraal staan, te ondersteunen. 

Hierdoor wordt de autonomie van leerkrachten groter 

en hun planlast lager en krijgen ook leerlingen inzicht 

en inspraak in hun leerproces. Er wordt ingezet op 

professionalisering van leerkrachten en verbreding van 

de Vlaamse EdTech-sector. 

De expertise en evidence-based practices die we ver-

worven tijdens het uitdenken, ontwikkelen en evalueren 

van het i-Learn project, wordt nu uitgeschreven en 

gedeeld aan de hand van de i-Learn papers. 

Inleiding en achtergrond
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DOEL VAN DEZE PAPER

In deze paper wordt het concept digitaal gepersonaliseerd leren gedefinieerd, uitgediept en verder 

toegelicht. Daarbij wordt stilgestaan bij de verwachte uitdagingen en de verwachte opportuniteiten 

van digitaal gepersonaliseerd leren. Er wordt inzicht gegeven in de i-Learn typologie die werd 

uitgewerkt om het platform te ontwikkelen, om digitale tools te kunnen klasseren en ons te oriënteren 

in het EdTech landschap. Doorheen deze i-Learn paper wordt de typologie eveneens toegelicht in het 

kader van het i-Learn platform ‘MyWay’ en de ondersteuningsmodule ‘Academy’. Er wordt antwoord 

gegeven op volgende onderzoeksvragen:

• Wat is gepersonaliseerd leren?

• Wat is digitaal gepersonaliseerd leren?

• Waarom is digitaal gepersonaliseerd leren zinvol?

• Wat zijn de voorwaarden voor digitaal gepersonaliseerd leren?

• Wat zijn de elementen die je kan terugvinden in tools voor digitaal gepersonaliseerd leren?

• Welke context is nodig voor digitaal gepersonaliseerd leren?

• Wat zijn de vier dimensies van adaptiviteit binnen digitaal gepersonaliseerd leren?

• Wat zijn de samenwerkingsmogelijkheden binnen digitaal gepersonaliseerde 

leeromgevingen?

• Hoe kan het leerproces van leerlingen overzien en bevat worden?

• Welke ondersteuning is nodig bij het gebruik van digitaal gepersonaliseerd leren?

• Wat zijn de verwachte uitdagingen en opportuniteiten bij digitaal gepersonaliseerd leren?

VOOR WIE

Dit document is samengesteld met als doel kennis en inzicht te delen met mensen die zich bezig 

houden met digitaal gepersonaliseerd leren en met EdTech in het algemeen. Denk bijvoorbeeld 

aan: beleidsactoren, experten, onderzoekers, stakeholders en andere geïnteresseerden. Elke i-Learn 

paper geeft inzicht in de verworven expertise, know-how en/of evidence-based practices die werden 

verzameld tijdens de ontwikkeling en uitwerking van het i-Learn project. 
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 1. Gepersonaliseerd leren

1.1 WAT IS GEPERSONALISEERD LEREN?

Het onderwijs staat voor heel wat uitdagingen. De samenstelling van klassen in de scholen wordt 

steeds gevarieerder en de nood aan een meer geïndividualiseerd aanbod voor leerlingen is reëel. 

Sommige leerlingen begrijpen bepaalde leerstof sneller en hebben behoefte aan meer uitdaging, 

anderen aan meer herhaling. Sommige kinderen willen liever spelenderwijs in groep leren, anderen 

liever alleen of met een vriend. Hiervoor kan gepersonaliseerd leren een oplossing bieden. Echter, de 

uitvoering ervan is niet altijd eenvoudig voor leerkrachten. Het is voor hen een grote uitdaging en 

verantwoordelijkheid om het leerproces in klassen op te volgen. Ze moeten omgaan met de grote 

diversiteit en inspelen op leerproblemen terwijl hun beschikbare tijd beperkt is (Holmes et al., 2018). 

In het verleden werd gepersonaliseerd leren gerealiseerd door bijvoorbeeld 1-op-1 leerkrachten in te 

zetten, maar daar zijn niet altijd de middelen noch de mensen voor beschikbaar. Dankzij de opkomst 

van digitale technologieën zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om leerkrachten te ondersteunen 

bij de implementatie van gepersonaliseerd leren (Roberts-Mahoney et al., 2016).

Voor dat er ingegaan wordt op die digitale technologieën, poneren we eerst wat er bedoeld wordt met 

‘leren’ en met ‘gepersonaliseerd leren’ om een duidelijker beeld te vormen over deze concepten.

Leren kan beschreven worden als een proces waarin een lerende, in interactie met anderen en 

de omgeving waarin die zich bevindt, zelf kennis en inzichten construeert waardoor duurzame 

veranderingen in de gedragsmogelijkheden ontstaan. De activiteit van de lerende in het leerproces 

wordt mede gevormd door persoonlijke ervaringen, opvattingen, culturele achtergrond en omgeving 

(Shemshack & Spector, 2020). 

Deze individuele verschillen tussen lerenden maken dat niet elke leerling baat heeft bij dezelfde 

aanpak. In deze paper gaan we dus dieper in op gepersonaliseerd leren. Gepersonaliseerd leren is 

leerlinggecentreerd leren. Het gaat uit van het principe dat de leeromgeving en -middelen afgestemd 

zijn op de individuele behoeften en voorkeuren van leerlingen zodat de leerweg en het bijhorende 

onderwijs geïndividualiseerd wordt. Gepersonaliseerde leeromgevingen kunnen tegemoetkomen aan 

individuele verschillen tussen leerlingen door aspecten van deze leeromgevingen (zoals de aard van 

de taken en de ondersteuning die geboden wordt) af te stemmen op diverse kenmerken van leerlingen 

zoals voorkennis of motivatie (Plass & Pawar, 2020; Sampson & Karagiannidis, 2002; Tetzlaff et al., 2020). 
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Er bestaan verschillende definities en interpretaties van de term “learning analytics”, 

maar de meest gangbare definitie is de volgende. Learning analytics omvat 

het meten, de verzameling, de analyse, en de rapportage van 

gegevens over lerenden en hun context, met als doel het leerproces 

en de leeromgeving waarin het leren plaats vindt te begrijpen en te 

optimaliseren (Long, 2011, p.3). Zie i-Learn paper 3: Learning Analytics.

1.2  DE ONDERSTEUNENDE ROL VAN DIGITALE TECHNOLOGIE 

De mogelijkheden van digitale technologieën, zowel op het vlak van hardware als software, en de 

toegang tot internet zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen (Bulger, 2016). Denk maar aan 

het groeiende aantal online cursussen, de beschikbaarheid van persoonlijke en draagbare computers 

en tablets etc. Ook het aantal digitale, educatieve tools is toegenomen. Sommige tools focussen op 

het inoefenen van bepaalde leerinhouden waardoor ze specifiek bedoeld zijn om te gebruiken in het 

lager of secundair onderwijs of in één bepaald lesdomein. Technologie kan helpen om in te spelen op 

de verschillende voorkeuren en op het potentieel van elke leerling. Digitaal gepersonaliseerd leren laat 

bijvoorbeeld toe om te differentiëren, om leerlingen uit te dagen en hun betrokkenheid te verhogen. 

Het kan leerkrachten sneller inzicht geven in leerprocessen van leerlingen en hen zo ook helpen bij de 

identificatie van leerlingen die dreigen af te haken. 

Er bestaan verschillende types digitale tools: ze kunnen gebruikt worden om zelf inhoud te maken (vb. 

authoring tools), zijn bedoeld om leerlingen met elkaar te laten communiceren of om leerlingen te 

activeren. Educatieve games en oefenplatformen kunnen ingezet worden om leerlingen zelfstandig 

leerinhouden te laten verwerken. Veel van die tools bevatten ook diverse vormen van adaptiviteit die 

personalisatie van de leeromgeving mogelijk maken (Bulger, 2016). 

Als gevolg van het groeiend gebruik van digitale tools in het onderwijs, zijn er meer gegevens over het 

leren van leerlingen beschikbaar geworden. Deze data van leerlingen kan systematisch geanalyseerd 

worden met behulp van learning analytics. 

De analyse van leerlingendata aan de hand van learning analytics kan het leren gericht ondersteunen, 

wat extra mogelijkheden kan creëren voor personalisatie in de leeromgeving (Siemens, 2013). Digitaal 

gepersonaliseerd leren verwijst naar gepersonaliseerd leren in dergelijke technologie verrijkte 

leeromgevingen.
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Zoals de naam zegt, gaat dit om gepersonaliseerd leren aan de 

hand van digitale tools. De concrete invulling van deze term kan, 

mede door de grote diversiteit aan adaptieve tools, erg variëren. 

De laatste jaren werd dit onderwerp steeds meer behandeld in 

wetenschappelijk onderzoek, waardoor begrippen en definities 

deels overlappen en vaak door elkaar gebruikt worden (Shemshack 

& Spector, 2020). Van Schoors en collega’s (2021) voerden recent 

een systematische review uit. Na een uitgebreide zoektocht in 

wetenschappelijke databanken selecteerden ze 53 publicaties 

om de conceptualisering van digitaal gepersonaliseerd leren van 

naderbij te bekijken. Binnen i-Learn gebruiken we hun definitie als 

uitgangspunt (Van Schoors et al, 2021, p.14):

 2. Digitaal gepersonaliseerd 
leren

(VAN SCHOORS ET AL., 2021, P.14)

“

”

In tegenstelling tot traditionele leervormen vindt digitaal gepersonaliseerd leren plaats in een 

digitale leeromgeving die zich aanpast aan de individuele lerende in functie van het optimaliseren 

van individuele en/of collaboratieve leerprocessen gericht op cognitieve, affectieve, 

motivationele, meta-cognitieve en/of efficiëntieresultaten. 

Deze aanpassing/personalisering kan: 

1. rekening houden met cognitieve, affectieve, motivationele en meta-cognitieve kenmerken 

van de lerende;

2. betrekking hebben op alle aspecten van de leeromgeving, meer bepaald de aard, het 

aantal en de volgorde van leertaken, de inhoud alsook de instructie en ondersteuning die 

de leeromgeving biedt; 

3. het resultaat zijn van informatie die door de leerkracht of de lerende zelf wordt verstrekt, 

maar ook van informatie die door de digitale omgeving wordt verzameld; en 

4. door de leerkracht worden versterkt door het effectieve gebruik van gegevens die uit 

digitaal gepersonaliseerde tools worden afgeleid.
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In de wetenschappelijke literatuur wordt vaak gezegd dat digitaal gepersonaliseerd leren veel 

voordelen heeft voor de leerlingen. Hierbij steunt men dan op verschillende algemene concepten 

binnen onderwijsonderzoek, zoals de ‘zone van de naaste ontwikkeling1’ (Vygotsky, 1978), scaffolding2 

en mastery learning3 (Bloom, 1984). Men kan optimale leerresultaten verwachten wanneer opdrachten 

net voldoende uitdagend zijn voor een leerling. Men verwijst in deze context ook vaak naar de ‘flow-

theorie4’ (Csikszentmihalyi, 1991), die stelt dat optimaal leren plaatsvindt als leerlingen ‘in de flow’ 

terechtkomen waarbij ze de tijd vergeten en bezig zijn met kennis op te doen of vaardigheden te 

oefenen. Op dat moment bestaat er een hoge betrokkenheid en intrinsieke motivatie. Volgens deze 

theorie raken leerlingen verward of gefrustreerd als ze te moeilijke taken voorgeschoteld krijgen, en 

verveeld wanneer hun opdrachten te gemakkelijk zijn. De mate van uitdaging en ondersteuning die 

nodig is, is voor elke leerling anders en vraagt dus een gepersonaliseerde aanpak. 

Voortbouwend op de definitie van Van Schoors en collega’s (2021) werd er binnen i-Learn een typologie 

uitgewerkt om ons te kunnen navigeren in het uitgebreide, digitale toollandschap, maar ook voor 

het beoordelen, het begrijpen en het werken met digitaal gepersonaliseerde tools. We noemen deze 

typologie ‘de i-Learn typologie’ en deze wordt hieronder uitgebreider besproken.
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FIGUUR 1: De i-Learn typologie voor digitaal gepersonaliseerde tools.

2.1  DE I-LEARN TYPOLOGIE

De typologie (zie figuur 1) beschrijft verschillende elementen die men kan terugvinden in tools voor 

gepersonaliseerd leren. Gezien de grote diversiteit aan digitaal gepersonaliseerde tools, werd een 

nood ontdekt aan een typologie die het mogelijk zou maken om zich te oriënteren binnen zowel het 

aanbod van de externe tools als het i-Learn platform zelf. Zo wordt het duidelijker met welke aspecten 

en contextfactoren rekening gehouden moet worden bij het inzetten en onderzoeken van digitaal 

gepersonaliseerde tools in het onderwijs.
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FIGUUR 2: Context i-Learn typologie.
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In wat volgt worden de volgende vijf hoofdelementen van de typologie verder besproken: (1) 

context, (2) de vier dimensies van adaptiviteit, (3) de samenwerkingsmogelijkheden binnen digitaal 

gepersonaliseerde leeromgevingen, (4) managen van het leerproces en (5) ondersteuning bij gebruik 

van digitaal gepersonaliseerde leeromgevingen.

2.1.1  Context
Of en hoe leerkrachten kunnen inzetten op digitaal gepersonaliseerd leren is afhankelijk van 

verschillende contextfactoren. Binnen de typologie worden vier contextelementen bekeken: hardware, 

software, randvoorwaarden en moment.

De toepassingen die digitaal gepersonaliseerd leren faciliteren, worden ondersteund door verschillende 

hardware. Robinson en Sebba (2010) geven enkele voorbeelden, zoals tablets en laptops, die in de 

klas kunnen worden gebruikt. Golonka et al (2014) beschrijven verschillende software die door de 

toepassingen kunnen worden voorzien, voorbeelden hiervan zijn chats, learning management systems 

en ePortfolio’s. 
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Het moment waarop de toepassingen worden ingezet, verschilt naargelang de plaats (bib, 

computerklas, open leercentrum, BYOD, ...), het vak (STEM, talen, …) en de doelstelling (vb. voorbereiding, 

herhaling, verdieping, …). 

Om van de toepassingen gebruik te kunnen maken, moet aan verschillende (technische) 

randvoorwaarden worden voldaan (Jones & Jo, 2004). Belangrijke voorwaarden zijn bijvoorbeeld 

goed werkende apparatuur, WiFi-verbinding en een zo optimaal mogelijk ingerichte learning space .

2.1.2 De vier dimensies van adaptiviteit 

FIGUUR 3: Dimensies i-Learn typologie.

Vandewaetere en Clarebout (2014) beschrijven dat adaptiviteit van een tool kan verschillen volgens 

een vierdimensionaal perspectief. Er kan variatie zijn naargelang (1) de bron van adaptatie, (2) de 

methode van adaptatie, (3) het moment van aanpassing/adaptatie en (4) het doel van adaptatie. 

Deze vier dimensies zoals ze door Vandewaetere en Clarebout (2014) worden beschreven, worden 

hieronder toegelicht.
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2.1.2.1 Bron van adaptatie

Digitaal gepersonaliseerde tools kunnen zich op verschillende leerlingkenmerken baseren om de inhoud 

te personaliseren. Deze leerlingkenmerken kunnen van cognitieve en niet-cognitieve (affectieve/

motivationele en/of meta-cognitieve) aard zijn. 

Er kan ten eerste gekeken worden naar cognitieve kenmerken van 

leerlingen, waaronder voorkennis en leervooruitgang (FitzGerald et 

al., 2018; Groff, 2017; Vandewaetere & Clarebout, 2014). Elke leerling 

kan bijvoorbeeld taken krijgen die afgestemd zijn op het niveau 

van voorkennis. Tijdens het oefenen kan het niveau van de leerling 

opnieuw geëvalueerd worden en kan de moeilijkheidsgraad of 

volgorde van de taken worden aangepast.

Ten tweede kan men kijken naar niet-cognitieve kenmerken van 

leerlingen zoals attitudes, motivatie, stress en interesses (FitzGerald 

et al., 2018; Groff, 2017; Vandewaetere & Clarebout, 2014). Men kan 

de leertaak bijvoorbeeld doen aansluiten bij het interessegebied 

van de leerling. 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor aanpassingen op 

basis van affectieve leerlingkenmerken zoals emoties. Men wil de 

noden en behoeften van leerlingen goed afstemmen op de taken 

en de ondersteuning die zij krijgen in de leeromgeving. Zo kunnen 

cognitieve en niet-cognitieve leeruitkomsten en leereffectiviteit 

gemaximaliseerd worden. Er wordt ook speciale aandacht 

gegeven aan meta-cognitieve kenmerken als deel hiervan, zoals 

de eigen ingeschatte ervaring en het eigen ingeschatte begrip van 

de leerstof (Bernacki et al., 2021).
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Gezien er geen sluitende bewijzen te vinden zijn dat cognitieve 

kenmerken efficiënter of effectiever bijdragen aan het leerproces 

dan niet-cognitieve kenmerken, zijn beide opgenomen in de 

differentiatiemogelijkheden van i-Learn.

HOE WERKT HET IN I-LEARN?

Op het i-Learn leerplatform MyWay kunnen leerkrachten leersporen maken. Dit zijn reeksen met 

instructies, leeractiviteiten en sleutelmomenten. Het spoor wordt gevuld met leeractiviteiten zoals een 

oefening, instructies, filmpjes, etc. De maker van het spoor kan evenwel sleutelmomenten invoegen. 

Dit is een belangrijke bron van adaptatie binnen het platform. De sleutelmomenten kunnen cognitief, 

motivationeel(/affectief) of meta-cognitief zijn. De i-Learn typologie vermeldt alle drie van deze 

bronnen. Gezien er geen uitsluitsel is dat één van deze bronnen beter werkt dan een andere namen we 

ze alle drie op in het platform. Op basis van het antwoord dat de leerling geeft in zo’n sleutelmoment 

zal die op de ene of de andere vertakking komen van het leerspoor. Het spoor splitst zich namelijk op 

en komt nadien terug samen (zie figuur 4).

FIGUUR 4: Een leerspoor in MyWay met leeractiviteiten (donkerblauw) en sleutelmoment (lichtblauw). 

De maker van een leerspoor stippelt vooraf de verschillende routes uit voor de leerlingen. De cognitieve 

sleutelmomenten bestaan uit een kennistoets. Leerlingen met hogere scores kunnen bijvoorbeeld 

doorgaan naar een vertakking met nieuwe leerstof, terwijl leerlingen met lagere scores kunnen 

doorgaan naar een vertakking met herhalingsoefeningen. Motivationele sleutelmomenten geven de 

leerlingen de kans om zelf te kiezen hoe ze willen leren, door een tekst of een filmpje bijvoorbeeld, of 

volgens hun interesse te kiezen voor een bepaalde leerinhoud. Meta-cognitieve sleutelmomenten 

laten de leerlingen toe om zelf in te schatten of zij de leerstof reeds onder de knie hebben of dat zij nog 

extra informatie nodig hebben, en eventueel of zij meer of minder instructie willen.
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2.1.2.2 Methode van adaptatie

Er zijn verschillende manieren om de leeromgeving te 

personaliseren. Zo kunnen leerlingen zelf aanpassingen maken 

of in zekere mate (mee) beslissen over wat en hoe ze wensen te 

leren (leerlinggestuurd). De leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld 

de mogelijkheid om zelf doelen op te stellen, om bepaalde 

leerinhouden uit te kiezen naargelang hun interesses, of om het 

tempo of de volgorde van taken te bepalen. Naast de leerling kan 

ook de adaptieve leeromgeving zelf aanpassingen maken a.d.h.v. 

verschillende algoritmes (systeemgestuurd). In dat geval beslist 

het gebruikte digitale leerplatform op basis van de verzamelde 

resultaten zelf voor alle leerlingen over de aard en de moeilijkheid van 

de taken. Zo kan er bijvoorbeeld een aanbeveling komen vanuit het 

systeem als er gemerkt wordt dat leerlingen systematisch dezelfde 

fouten maken. Ook de leerkracht of instructeur die de leeromgeving 

aanbiedt, kan aanpassingen maken (leerkrachtgestuurd). De 

leerkracht kan het leerproces van leerlingen sturen door hen te 

groeperen (bijvoorbeeld over klassen heen of binnen een klas), door 

instructie en lesmateriaal aan te passen, door de vorm van evaluatie 

aan te passen aan individuele leerlingen of groepen leerlingen, 

enzovoort. Er kan ook een afwisseling zijn tussen leerlinggestuurde, 

leerkrachtgestuurde en systeemgestuurde (gedeelde controle) 

(Vandewaetere en Clarebout, 2014; Plass & Pawar, 2020).

HOE WERKT HET IN I-LEARN?

Ook binnen i-Learn komen deze drie manieren van personalisatie aan bod: 

1.  Personalisatie door de leerling 

2.  Personalisatie door de leerkracht

3.  Personalisatie door het systeem 

In i-Learn MyWay focussen we op leerlinggestuurde, leerkrachtgestuurde, en gedeelde controle-

adaptiviteit binnen het systeem. De leerling en leerkracht krijgen de mogelijkheid om het systeem zo 

te gebruiken dat dit voldoet aan hun noden en verwachtingen. 
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Leerlingen kunnen bijvoorbeeld zelf personaliseren doordat zij dankzij de verschillende sleutelmomen-

ten inspraak hebben in hun vakken. Hoewel dit in cognitieve en meta-cognitieve sleutelmomenten 

minder bewust is, kunnen zij aan de hand van de motivationele sleutelmomenten zelf kiezen hoe of 

wat zij willen leren. Daarbij kunnen leerlingen in ‘vrij leren’ zelf op zoek gaan naar leermateriaal in alle 

beschikbare tools.

Leerkrachten kunnen onder andere zelf filteren op thema/vak/type oefening etc. gezien de bestaande 

leeractiviteiten en tools reeds geklasseerd zijn aan de hand van deze criteria. Dankzij filters kunnen 

leerkrachten leeractiviteiten uitkiezen waarvan reeds is bepaald voor welk jaar en vak deze relevant 

zijn, maar ook bij welke onderwijsdoelen ze passen. Ook de sleutelmomenten zorgen voor differentiatie.

In deze fase van het project is er nog geen systeemgestuurde adaptiviteit (zoals een systeem voor 

aanbevelingen) vanuit het i-Learn platform. Het spreekt voor zich dat verder onderzoek naar de 

algoritmen die gebruikt kunnen worden in i-Learn aangewezen is alvorens deze geïmplementeerd 

worden. Er is echter wel een bepaalde systeemgestuurde adaptiviteit aanwezig binnen sommige tools: 

ze bieden leerlingen automatisch taken en oefeningen aangepast aan hun interesses, voorkeuren of 

vaardigheden. 

2.1.2.3 Moment van adaptatie 

De personalisatie of aanpassing aan de leerling kan op 

verschillende momenten gebeuren. Vandewaetere en Clarebout 

(2014) onderscheiden drie momenten: statisch, dynamisch en dual 

pathway. Bij een statische aanpassing gebeurt personalisatie 

in het begin op basis van informatie die beschikbaar is over de 

lerende. Zo kan bijvoorbeeld een leerling die AVI-niveau 3 bereikt, 

in een leesgame dit niveau aanduiden zodat de leerling af en toe 

eens moeilijke oefeningen van AVI-niveau 4 of 5 krijgt). Dynamische 

aanpassingen daarentegen gebeuren tijdens het gebruik van 

de leeromgeving. Leerlingen starten bijvoorbeeld met dezelfde 

oefeningen, maar naargelang interactie met het systeem (vb. 

falen/succes) zullen de oefeningen zich aanpassen aan het niveau 

van de leerling. Bij dual pathway-toepassingen is er een mix van 

statische en dynamische aanpassingen. Zo kan het zijn dat een 

leerling start op oefeningen die conform zijn aan diens leeftijd en 

vervolgens makkelijkere of moeilijkere oefeningen aangeboden 

krijgt naargelang falen/succes bij de oefeningen op leeftijd.
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HOE WERKT HET IN I-LEARN?

In het i-Learn portaal wordt leermateriaal reeds op voorhand gekoppeld aan leerjaar, inhoud, 

eindtermen, leerdoelen, etc. waardoor gemakkelijk gefilterd kan worden om tot relevante 

leeractiviteiten te komen. Door het gebruik van sleutelmomenten (en in de toekomst ondersteund door 

een aanbevelingssysteem voor leerkrachten) krijgen leerlingen doorheen een leerspoor oefeningen 

naargelang hun keuzes of resultaten. In i-Learn wordt er dus gebruik gemaakt van dual pathway 

adaptiviteit.

HOE WERKT HET IN I-LEARN?

In i-Learn MyWay wordt er met alle drie de doelen rekening gehouden: inhoud, presentatie van 

de leerinhoud en de mate van instructie of begeleiding. De inhoud kan variëren door verschillende 

activiteiten uit te kiezen voor verschillende vertakkingen op het spoor. De lay-out of vorm van 

presentatie van de leerinhoud kan eveneens verschillen. Zo kunnen leerkrachten bijvoorbeeld de 

leerlingen aan de hand van een motivationeel sleutelmoment de keuze geven tussen een filmpje, een 

tekst of andere manieren om de leerstof te ontdekken. Ze kunnen eveneens differentiëren in de mate 

van instructie of begeleiding. Indien een leerling bijvoorbeeld inschat aan de hand van een meta-

cognitief sleutelmoment dat die liever meer instructie krijgt, dan kan een vertakking aan deze nood 

voldoen. Tegelijk kan een leerling die graag meer begeleiding krijgt aangeven dat die bijvoorbeeld 

graag mondelinge toelichting krijgt van de leerkracht. De leerkracht kan de voortgang van de 

leerlingen live opvolgen en hierop inspelen in de klas door de leerling in kwestie, of meerdere leerlingen, 

apart mondeling meer uitleg te geven.

2.1.2.4 Doel van adaptatie

Er kan ook gedifferentieerd worden naargelang het doel van de 

adaptatie. Niet enkel de inhoud of de moeilijkheidsgraad van een 

oefening kan aangepast worden, maar ook het presentatieformat 

of de lay-out van leerinhouden kunnen aangepast worden, zoals 

door een instructie via een video te geven in plaats van via een 

tekst. Daarnaast kan ook de begeleiding, zoals de feedback, 

gepersonaliseerd worden.
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2.1.3 Samenwerkingsmogelijkheden binnen digitaal gepersonaliseerde 
leeromgevingen

FIGUUR 5: Samenwerkingsmogelijkheden i-Learn typologie.
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Een veelvoorkomende kritiek op digitaal gepersonaliseerde leersystemen is dat het afbreuk doet 

aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, die ook een zeer belangrijke plaats innemen binnen 

de leerdoelen. Bovendien zou er omwille van doorgedreven individualisering geen gebruik worden 

gemaakt van de opportuniteiten van sociaal leren. Toch is het mogelijk dat digitaal gepersonaliseerde 

leeromgevingen inzetten op samenwerking, en dit op verschillende manieren.

Zo richten sommige omgevingen zich op gepersonaliseerde ondersteuning in functie van samenwerkend 

leren. Personalisatie gebeurt dan in functie van het groepsfunctioneren en de groepsuitkomsten. 

Voorbeelden van adaptieve tools die gericht zijn op samenwerking werden in de review van Magnisalis, 

Demetriadis en Karakostas (2011) van naderbij bekeken. Hun bevindingen staven een positieve trend 

binnen deze tools. 

Een andere manier waarop digitaal gepersonaliseerde leeromgevingen kunnen bijdragen aan 

samenwerkingsmogelijkheden wordt beschreven door Bulger (2016). Zij verwijst naar Gallagher (2016)5 

die stelt dat leerkrachten die digitaal gepersonaliseerde leeromgevingen implementeren een beter 

zicht hebben op de gedeelde noden van (bepaalde groepen) leerlingen. Bulger (2016) stelt dat de tool 

zelf geen dynamische leeromgeving creëert, maar de data die uit de tool voortkomen wel leerkrachten 

kan ondersteunen om beter in te spelen op de sociale dimensie van hun klas. 
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FIGUUR 6: Management van het leerproces uit i-Learn typologie.

HOE WERKT HET IN I-LEARN?

i-Learn als platform biedt verschillende samenwerkingsmogelijkheden. Leerkrachten worden 

aangemoedigd om creatief met de tools om te gaan en dankzij een dashboard (zie ‘management van 

het leerproces’) kunnen zij inzicht krijgen in gedeelde noden van leerlingen. Hoewel het werken met 

leersporen in i-Learn zich op het eerste zicht vooral leent tot individueel gepersonaliseerd leren, kan 

het platform zeker ook ingeschakeld worden voor groepswerk en groepsleren. Leerkrachten zetten 

groepjes leerlingen bijvoorbeeld samen naar gelang hun gedeelde niveau of interesse. De leersporen 

kunnen ook zo ingericht worden dat er groepstaken in naar voren komen of dat meerdere leerlingen 

samen leerinhouden bekijken en verwerken. In sommige scholen wordt er gewerkt aan de hand van 

verschillende niveaus en wordt er zo per niveau een leerspoor uitgewerkt. Het platform leent zich 

ook tot blended learning, zo kan een leersporen voor bijvoorbeeld wetenschapsvakken zowel online 

instructie en oefening aanbieden als instructies voor een offline, wetenschappelijk proefje. Daarnaast 

zijn er ook reeds casussen waar leerkrachten in groep lesgeven, maar leerlingen die bijvoorbeeld de 

taal nog niet helemaal onder de knie hebben kunnen zich afzonderen in de klas om via het platform 

aan hun taalkennis te werken.

2.1.4 Management van het leerproces

Gepersonaliseerd leren kent een lange geschiedenis. Door de toenemende digitalisering komt het 

domein in een stroomversnelling. Dit is met name het geval voor de verzameling van ‘onzichtbare 

data’ over het verloop van het leerproces. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van learning analytics 

nagegaan worden hoeveel tijd een leerling aan een oefening besteedt. Steeds meer bevatten digitale 

leeromgevingen zulke learning analytics om deze data te verwerken en via dashboards aan leerlingen, 

leerkrachten of anderen te presenteren. Aan de hand van deze dashboards of visuele interfaces, 

kunnen leeractiviteiten vastgesteld worden en kan informatie (zoals bijvoorbeeld een foutenanalyse) 

weergegeven worden om reflectie of analyse van een leerproces te stimuleren (van Leeuwen, Rummel 

& van Gog, 2019).
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Ouder  
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HOE WERKT HET IN I-LEARN?

Om leerlingen op te volgen, is er een ‘dashboard’ voorzien voor de leerkrachten (zie figuur 7). Op dat 

dasboard kunnen ze onder andere de resultaten van de sleutelmomenten zien en de progressie van 

de leerlingen opvolgen. Ook meta-cognitieve data is relevant. Leerkrachten kunnen aan het begin 

van een leerspoor bepaalde leerdoelen linken aan het leerspoor. De leerlingen zullen dan op het einde, 

wanneer ze alle stappen doorlopen hebben, hun kennis over deze leerdoelen zelf beoordelen. Dit 

resulteert in een percentage van ‘zelfinschatting’ dat zichtbaar is in het dashboard voor leerkrachten. 

Dit geeft inzicht in de vaardigheden en het inschattingsvermogen van de leerlingen. 

FIGUUR 7: Overzicht van het dashboard met naam van de leerlingen, klas, status, sleutelmoment 

(indien cognitief) en zelfinschatting.

Op basis van deze gepresenteerde data kan een leerkracht snel en efficiënt beslissingen nemen over 

het leerproces van één of meerdere leerlingen. De beslissingen die de leerkracht neemt, kunnen invloed 

hebben op het leren in de digitale leeromgeving zelf, maar ook buiten de digitale leeromgeving om.
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2.1.5 Ondersteuning bij het gebruik van digitale gepersonaliseerde 
leeromgevingen

Holmes et al. (2018) wijzen op het belang van technische en didactische kennis voor leerkrachten 

alvorens ze een adaptieve tool kunnen implementeren in hun klas. Stoyanov en Kirschner (2004) stellen 

dat het belangrijk is om leerkrachten hierin voldoende te voorzien van ondersteuningsmogelijkheden. 

i-Learn vroeg daarom aan meer dan 300 leerkrachten welke ondersteuningsmogelijkheden zij als 

relevant zien. Er kwam een grote variëteit aan mogelijkheden naar voor die relevant zijn om zowel voor, 

tijdens, als na het gebruik van de digitaal gepersonaliseerde leeromgeving te raadplegen. Voorbeelden 

zijn een vragendatabank (FAQ), een uitgebreide website, instructiefilmpjes, een online handleiding, 

etc. Er werd gekozen voor een brede waaier aan ondersteuningsmogelijkheden die worden gebundeld 

in de ‘i-Learn Academy’. 

FIGUUR 8: Ondersteuning in de i-Learn typologie.
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HOE WERKT HET IN I-LEARN?
i-Learn biedt ondersteuning voor leerkrachten via de i-Learn Academy in de vorm van onder andere 

coaching op maat en online ondersteuningsmateriaal (zie Figuur 9). 

FIGUUR 9: Startscherm van i-Learn Academy.
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De i-Learn Academy professionaliseert leerkrachten door coaching en opleiding aan te bieden. Naast 

algemene sessies over digitaal gepersonaliseerd leren, wordt er ook gefocust op hoe i-Learn MyWay 

gebruikt kan worden om specifieke leerinhouden (bv. computationeel denken) aan te bieden of om 

bepaalde doelgroepen (bv. hoogbegaafde leerlingen, NT2, …) te ondersteunen. Op het platform zijn 

heel wat hulpmiddelen te vinden, zoals instructiefilmpjes, toolfiches en de helpdesk. Er zijn e-learnings 

en digitale vormingen voor handen, maar er kan eveneens coaching op maat worden aangevraagd.

Daarnaast werd er een draaiboek gepubliceerd voor leerkrachten en scholen: ‘i-Learn schoolbreed 

implementeren: een stappenplan voor al wie met i-Learn aan de slag wil’. Het draaiboek is gebaseerd 

op bestaande studies en best practices (bv. SELFIE evaluatie). Op die manier vormt het een voorbeeld 

van hoe een school het best een visie vormt rond digitaliseren voordat ze concreet aan de slag gaat 

met digitale tools. Scholen kunnen ook hier een coachingstraject rond volgen met hun team.

2.2  VERWACHTE UITDAGINGEN EN OPPORTUNITEITEN BIJ DIGITAAL 
GEPERSONALISEERD LEREN

In dit laatste deel worden de verwachte uitdagingen en opportuniteiten bij digitaal gepersonaliseerd 

leren besproken.

2.2.1 Verwachte uitdagingen bij digitaal gepersonaliseerd leren

Ondanks de vooruitgang die werd geboekt op vlak van EdTech en het beschikbaar maken van methodes 

voor digitaal gepersonaliseerd leren, is er nood aan onderzoek naar de invloed die deze factoren 

hebben op het leerproces van lerenden. Momenteel kan er slechts tentatief worden aangegeven dat 

digitaal gepersonaliseerd leren effectief het leerproces van leerlingen positief beïnvloedt. Digitaal 

gepersonaliseerd leren kent vele dimensies, wat de uitdaging zeer groot maakt om na te gaan welke 

invloed het heeft op leerervaringen en leeruitkomsten. Hoewel (digitaal) gepersonaliseerd leren op 

enthousiasme kan rekenen binnen scholen, kan het zeker voor onderzoekers een grote uitdaging 

betekenen door de moeilijkheid om de resultaten ervan empirisch te observeren. Er is nood aan een 

partnerschap tussen onderzoekers die de praktijk gebaseerde kennis van leerkrachten waarderen, 

die leertheorieën omarmen en de unieke kwaliteiten en handelingsmogelijkheden van verschillende 

leercontexten begrijpen. Daarbij zijn samenwerkingen van design en onderzoek enerzijds en anderzijds 

veelvuldige observaties van interacties binnen de leslokalen nodig (Walkington & Bernacki, 2020). 

Eén van de uitdagingen en tegelijk opportuniteiten van digitaal gepersonaliseerd is het inzetten 

van leerlinggestuurde keuzemogelijkheden. Het ontwerp dat leerlingen laat keuzes maken over hun 

leerervaringen, interesses en zelfinschatting, is gebaseerd op verschillende leertheorieën en staat 
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centraal in digitaal gepersonaliseerd leren. Keuze geven verhoogt 

onder andere intrinsieke motivatie, inspanning, taakprestatie 

en de competentiebeleving van de leerlingen (Patall et al., 

2008), maar het kan ook het leerproces tegenwerken wanneer 

leerlingen keuzemogelijkheden krijgen, maar er voor kiezen om 

zichzelf niet uit te dagen (Long & Aleven, 2013). Een moeilijkheid 

binnen gepersonaliseerd leren is dus om te bepalen wanneer en 

hoe leerlingen hun eigen leerproces in handen kunnen nemen. 

Meer onderzoek is nodig om de uitdagingen te bestuderen die 

leerkrachten ervaren wanneer ze leerlingen autonomie geven, 

maar ook naar de motivationele- en leerresultaten van leerlingen 

in deze omgevingen en hoe leerkrachten kunnen begeleid worden 

in het beheren van dit soort open omgevingen (Walkington & 

Bernacki, 2020). 

Een andere grote uitdaging is de verandering die digitaal 

gepersonaliseerd leren brengt aan de traditionele structuren van 

lesgeven. Educatieve interventies die snel worden doorgevoerd in 

klassen met verschillende niveaus van ondersteuning, middelen en 

aankopen kunnen zorgen voor wanorde (Walkington & Bernacki, 

2020). Het is dan ook belangrijk om leerkrachten schoolbreed te 

ondersteunen bij het implementeren van digitaal gepersonaliseerd 

leren. Uit eerdere studies, met focusgroepen en grootschalige 

bevragingen, uitgevoerd in de beginfase van het i-Learn project 

(Van Schoors et al., 2020), blijkt dat bevraagde leerkrachten een 

positieve houding hebben tegenover digitaal gepersonaliseerd 

leren. Daarnaast blijkt echter ook dat ze zich nog te weinig bewust 

zijn van de mogelijkheden en de voordelen ervan.

2.2.2 Verwachte voordelen van digitaal 
gepersonaliseerd leren voor leerlingen

Op basis van onderzoek vermoeden we dat leerlingen die een 

gepersonaliseerd leertraject volgen, effectiever en efficiënter 

zullen leren (Debeer et al., 2021). 

Effectiever betekent 
dat gepersonaliseerde 
leertrajecten een 
rechtstreekse impact 
hebben op de cognitieve 
leerresultaten. 

Efficiënter betekent 
enerzijds dat sterkere 
leerlingen waarschijnlijk 
sneller bepaalde 
leertrajecten zullen 
doorlopen omdat 
ze minder oefening/
instructie nodig 
hebben. Op die manier 
komt er meer tijd 
vrij om verdiepende 
of verbredende 
leerinhouden aan 
te bieden aan deze 
leerlingen. Minder 
sterke leerlingen 
anderzijds zullen binnen 
het leertraject meer 
gerichte ondersteuning 
krijgen, waardoor 
ze minder tijd nodig 
hebben om de doelen te 
bereiken dan binnen een 
standaard leertraject. 
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Daarnaast verwachten we dat leerlingen die ondersteuning op 

maat krijgen een beter welbevinden zullen ervaren tijdens het leren. 

Gepersonaliseerde leertrajecten, zoals in i-Learn, zijn een veilige 

omgeving waarin leerlingen kunnen oefenen op hun eigen tempo. 

Dat kan een positieve invloed hebben op hun motivatie om te leren, 

op hun attitude tegenover bepaalde vakken of leerinhouden, en op 

hun vertrouwen in eigen kunnen. Deze niet-cognitieve factoren zijn 

onlosmakelijk verbonden met prestaties. Daarbij kan het gebruik 

van een platform voor digitaal gepersonaliseerd leren bevorderend 

zijn voor de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen: ze kunnen 

hun eigen leervooruitgang opvolgen en op eigen tempo werken. 

Zoals eerder vermeld, zijn deze verwachte voordelen van digitaal 

gepersonaliseerd leren tot op heden nog maar in beperkte mate 

onderbouwd door wetenschappelijke onderzoeksresultaten 

(Walkington & Bernacki, 2020). Reviews die de resultaten van 

verschillende studies samenvatten (bijvoorbeeld: Liu et al., 2020; 

Major & Francis, 2020; Xie et al., 2019) wijzen voorzichtig op de 

positieve impact van digitaal gepersonaliseerd leren op cognitieve 

leeruitkomsten – bijvoorbeeld leerprestaties – en op niet-cognitieve 

leeruitkomsten – zoals motivatie en attitudes. 

Bijvoorbeeld, Hooshyar en collega’s (2018) vonden dat prestaties op vroege 

leesvaardigheden beter waren bij de leerlingen die aan de slag gingen met een game 

die gepersonaliseerde inhoud aanbood in vergelijking met leerlingen die met een game 

aan de slag gingen die zich niet aanpast. 

Bijvoorbeeld, Debeer en collega’s (2021) stelden vast dat leerlingen die met een adaptieve versie 

van een bepaald game oefenden sneller de leerdoelen bereikten dan zij die met een niet-adaptieve 

versie aan de slag gingen.
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2.2.3 Verwachte voordelen van digitaal gepersonaliseerd leren voor 
leerkrachten

Digitaal gepersonaliseerd leren kan ook verschillende voordelen hebben voor leerkrachten. 

Gepersonaliseerd digitaal leren laat bijvoorbeeld toe om te differentiëren, om leerlingen uit te dagen 

en hun betrokkenheid te verhogen. Adaptieve tools genereren automatisch feedback en oefeningen 

waardoor er tijd vrij komt voor leerkrachten om bepaalde leerlingen beter op te volgen of extra te 

personaliseren buiten de digitale leeromgeving om (Gerard et al., 2015). De leerkracht krijgt ook meer 

ruimte voor de creatieve en sociale aspecten van lesgeven en leren (Holmes et al., 2018). 

De adaptieve, digitale leermiddelen die een learning analytics dashboard bezitten, zorgen voor meer 

inzicht voor de leerkracht over diens leerlingen. Deze dashboards tonen verzamelde gegevens, of 

rapporten, over leerlingen, leerprocessen, en/of leercontexten (Schwendimann et al., 2016). Denk aan 

het aantal oefeningen die een leerling heeft gemaakt of de gespendeerde tijd per oefening. Aan de 

hand daarvan kunnen leerkrachten meer kennis verwerven over leerlingen, de sterke en zwakke punten 

van leerlingen herkennen en hen onder andere helpen bij de identificatie van leerlingen die dreigen af 

te haken. Ook kunnen leraren met deze informatie vervolgens hun instructiegedrag bijsturen (Connor, 

2019). Dashboards geven leraren namelijk de mogelijkheid om beter te reflecteren over hun eigen 

lespraktijk, wat kan leiden tot een optimalisatie van de lespraktijk (Ndukwe et al., 2020). Ze kunnen op 

basis van de verkregen gegevens nadenken over de impact van hun instructies en het onderwijskundig 

ontwerp van hun leeromgeving (instructional design). Leerkrachten kunnen deze leergegevens niet 

alleen gebruiken nadat leerlingen hebben geoefend in de digitale leeromgeving, maar ook tijdens het 

oefenen van leerlingen. Uit onderzoek bleek dat leerkrachten die een dashboard gebruiken meer kennis 

hebben over leerlingen en die leerlingen meer ondersteuning bieden dan leerkrachten die dergelijke 

dashboards niet gebruiken (Aslan et al., 2019)
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Gepersonaliseerd leren is al lange tijd een thema dat centraal staat in onderzoek, onderwijsbeleid 

en onderwijspraktijk. Door de digitalisering werd het ook een belangrijk thema binnen de publieke 

en private educatieve technologiesector. Digitale technologieën brengen nieuwe mogelijkheden 

met zich mee om gepersonaliseerd leren te realiseren met als doel het leerproces af te stemmen op 

verschillende leerlingkenmerken. Gepersonaliseerde leeromgevingen kunnen een antwoord bieden 

aan de individuele verschillen tussen leerlingen, zoals hun persoonlijke ervaringen, interesses, niveau, 

opvattingen, culturele achtergrond en omgeving. Digitaal gepersonaliseerd leren kan onder andere 

bewerkstelligd worden door differentiatie op basis van voorkennis en motivatie, maar ook door 

affectieve en meta-cognitieve aspecten in rekening te nemen.

De i-Learn typologie werd ontwikkeld om inzicht te krijgen in de variëteit aan tools binnen het EdTech 

landschap, maar eveneens om inzicht te krijgen in het gebruiken van digitaal gepersonaliseerd leren 

in het onderwijs. Er wordt rekening gehouden met contextfactoren, de vier dimensies van adaptiviteit, 

eventuele samenwerkingsmogelijkheden, managent van het leerproces aan de hand van dashboards 

en ondersteuning van leerkrachten en leerlingen.

Digitaal gepersonaliseerd leren wordt bewerkstelligd en 

versterkt in technologierijke leeromgevingen zoals apps, 

games en platformen. Personalisatie kan bewerkstelligd 

worden door leerling, leerkracht en door het systeem 

waarmee gewerkt wordt. Het gaat hier onder andere over: 

het aanpassen van oefeningen aan het prestatieniveau van 

lerenden, het automatisch voorzien van gepersonaliseerde 

feedback en aangepaste ondersteuning bieden in het 

leerproces. De verworven data over het leerproces kunnen 

leerkrachten meer inzicht geven in hun leerlingen, maar ook 

in hun eigen lesgeven.

Onderzoek wijst voorzichtig op de positieve impact 

op cognitieve leeruitkomsten van leerlingen, maar het 

onderzoeken hiervan is niet eenvoudig of rechtlijnig op een 

wetenschappelijk onderbouwde manier. Er worden eveneens 

vragen gesteld bij onder andere de keuzeautonomie voor leerlingen binnen 

gepersonaliseerd leren en de impact hiervan op hun leerresultaten.

 3. Conclusie
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Er worden toch zowel voor leerlingen als voor leerkrachten nieuwe opportuniteiten verwacht dankzij 

het gebruik van digitaal gepersonaliseerd leren. Verwachte voordelen van digitaal gepersonaliseerd 

leren zijn onder andere dat leerkrachten meer ruimte en tijd krijgen om leerlingen op te volgen, om 

feedback te geven of om extra instructie te bieden. Leerlingen kunnen effectiever en efficiënter leren 

door een gepersonaliseerd leertraject, wat een versterkend effect kan hebben op hun motivatie, hun 

attitude tegenover bepaalde leerstof en op hun vertrouwen in hun eigen kunnen. Interdisciplinair 

onderzoek is aangewezen om de effecten van digitaal gepersonaliseerd leren in de klascontext 

diepgaander te bestuderen. 

Deze i-Learn paper kadert binnen het i-Learn project (https://www.i-learn.vlaanderen), een project in 

opdracht van de Vlaamse overheid.

 4. Welke i-Learn papers komen 
er binnenkort nog aan?

 i-Learn paper 3: Learning Analytics
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Eindnoten
1 Zone van naaste ontwikkeling: begrip dat geïntroduceerd werd door ontwikkelingspsycholoog Vygotsky. 

Hij verwijst naar de zone van naaste ontwikkeling als een zone die zich net bevindt tussen wat een leerling 

met hulp kan behalen en zonder hulp kan behalen.

2 Scaffolding: metafoor die later werd ingevoerd, maar die gelinkt kan worden aan Vygotskys begrip van de 

zone van naaste ontwikkeling. Het is een fase waarin de leerling “in de steigers staat” en dus nog net wat 

hulp kan gebruiken tot zij/hij het kennisniveau zelfstandig kan behalen.

3 Mastery learning: geïntroduceerd door Bloom. Een vorm van leren die vaak in gepersonaliseerde 

leeromgevingen doorgaat en leerlingen in staat stelt om op hun eigen tempo kennis te verwerken.

4 Flow theorie: het uiteindelijke doel van de flow theory is om een state-of-mind te bekomen waarin je 

optimaal betrokken, gemotiveerd en gefocust bent.

5 Persoonlijk interview
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