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1 Onderzoeksopzet
1.1 Doelstelling
Dit onderzoek is het resultaat van een samenwerkingsverband met VDAB in het
kader van het onderzoeksproject ‘Accessible & Open Knowledge Infrastructure for
Flanders’ (Acknowledge-Project). Doel van dit onderzoek is na te gaan welke drempels
er zich voordoen in het gebruik van e-learning modaliteiten bij VDAB, buiten het terrein
van usability. De focus van dit onderzoek ligt met andere woorden op de mogelijke
problemen waarmee cursisten, bij VDAB-opleidingen met of via ICT, geconfronteerd
worden bij het gebruik van e-learning modaliteiten. Hiertoe situeert het onderzoek zich
rond drie vraagstukken die in grote mate verbonden zijn met de principes van e-learning.
Eerst en vooral is er het vraagstuk rond participatie en motivatie. In bestaande
literatuur wordt meermaals verwezen naar de vaak voorkomende retoriek aangaande elearning.

Hierin wordt gesteld dat e-learning de manier bij uitstek is om de

participatiegraad tot opleidingen en levenslang leren te vergroten. Dit onder meer door
het toegankelijker, goedkoper en meer flexibel maken van het ‘leren’ en de
leeropportuniteiten.1 Ook bij VDAB wordt er in zekere mate in dit potentieel van elearning geloofd.2 De vraag die in het kader van dit onderzoek gesteld wordt is of de
aanwezigheid van ICT in opleidingen en/of het aanbieden van opleidingen via ICT de
participatie tot opleidingen en training effectief vergroot. Zo niet, welke elementen zijn
er dan problematisch en op welke manier kunnen deze problemen omzeild of verminderd
worden?
Een tweede vraagstuk betreft het tijd en ruimte aspect verbonden aan e-learning. In
bestaande literatuur en beleidsvisies wordt meermaals gesteld dat e-learning de grenzen
van tijd en ruimte doet wegvallen. Hierdoor wordt het mogelijk om “anytime, anywhere,

1

Selwyn (N.), Gorard (S). Reality bytes: examining the rhetoric of widening educational participation via
ICT. In : British Journal of Educational Technology, vol. 34, nr. 2, 2003, pp. 171-172.
2
VDAB, intern document. Flexibel leren werkt !, 2004, 14p.
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anyhow” een opleiding te volgen.3 Binnen VDAB wordt flexibel leren eveneens
gepromoot en krijgen toekomstige cursisten de keuze uit een groot aantal mogelijke elearning modaliteiten met ieder een specifieke organisatie qua tijd en ruimte, gaande van
onder meer webleren, tot open leren, tot afstandsleren.4

Dit onderzoek wil nagaan of

gebruikers van e-learning modaliteiten zich probleemloos op ieder moment, op eender
welke plaats, aan het ‘leren’ kunnen zetten.

Of bestaan er toch bepaalde aspecten

verbonden aan tijd en ruimte die voor gebruikers problematisch zijn? Zo ja, op welke
manier kunnen deze omzeild worden en kan er aldus een ‘anytime, anywhere, anyhow’
situatie gecreëerd worden ?
Een derde en laatste vraagstuk spitst zich toe op de vaardigheden die nodig zijn om
een opleiding, met of via ICT, met succes af te ronden. Bestaande literatuur geeft aan dat
e-learning een hele reeks nieuwe vaardigheden eist van gebruikers.5 Het identificeren
van deze vaardigheden is zonder meer ook van belang voor VDAB want zij stellen de
volledige integratie van e-learning in hun toekomstig opleidingsaanbod voorop.6 Dit
onderzoek wil met andere woorden achterhalen welke deze nieuwe vaardigheden zijn.
Daarnaast wil het onderzoek ook nagaan tot in welke mate potentiële en huidige
gebruikers van e-learning applicaties deze vaardigheden bezitten. Bijkomend wil dit
onderzoek aangeven of er qua vaardigheden al dan niet nood is aan verbeteringen en op
welke manier hierop een antwoord kan geformuleerd worden om het gebruik van elearning toegankelijker te maken.
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is de formulering van een reeks
aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht aan VDAB en aan het overkoepelende
Acknowledge-onderzoeksproject om mogelijke drempels voor toekomstige gebruikers
van e-learning opleidingen te kunnen omzeilen of verminderen.

3

Williams (S.), Selwyn (N.), Gorard (S.). Digital Divide or Digital Opportunity? The role of Technology
in Overcoming Social Exclusion in U.S. Education. In : Educational Policy, 2001, vol. 15, pp. 259.
4
EuroPace. Het gebruik van e-leren in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen, DIVA, 2003, pp. 8-17.
5
The Australian Institute for Social Research. The Digital Divide – Barriers to e-learning, 2006, pp. 8-15.
[Online, 10/01/2008, http://www.developmentgateway.com.au/jahia/Jahia/pid/3686]
6
VDAB, 2004. Op Cit., p. 8.
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1.2 Opzet
Dit werk omvat drie delen.

Ten eerste wordt een uitgebreide literatuurstudie

uitgevoerd naar de drie vraagstukken over participatie, tijd-ruimte en vaardigheden.
Daarbij worden deze drie items gelinkt met de problematiek van de digitale kloof en het
leerproces in het algemeen. Aanvullend wordt kort het opleidingsbeleid van VDAB
bestudeerd aan de hand van een aantal interne documenten en statistische gegevens
afkomstig van VDAB. Op die manier kan er een overzichtelijk en duidelijk beeld
geschetst worden van de problemen die gepaard gaan met e-learning en van de
karakteristieken van de bevolkingsgroepen die het meeste risico lopen met deze
problemen geconfronteerd te worden.
Ten tweede wordt een empirisch onderzoek uitgevoerd in samenwerking met
VDAB. Er worden vier focusgroepen georganiseerd met personen die een opleiding met
of via ICT volgen bij VDAB.

Daarnaast worden er ook diepte-interviews afgenomen

met de docenten van deze cursussen, om de reacties en ervaringen van de cursisten beter
te contextualiseren. Doel van dit empirisch onderzoek is om, vanuit de leefwereld en
ervaringen van de cursisten zelf, na te gaan met welke problemen zij geconfronteerd
worden bij het volgen van een opleiding waarbij ICT gebruikt wordt.
In het derde deel worden vervolgens de resultaten van de literatuurstudie en het
empirisch onderzoek kritisch aan elkaar afgetoetst om van daaruit tot gepaste
aanbevelingen te komen in functie van het VDAB-opleidingsbeleid en het Acknowledgeproject.

1.3 Conceptualisering terminologie
VDAB integreert ICT op een groot aantal verschillende manieren in hun
opleidingsaanbod.

Er is dus nood aan een overkoepelende definitie.

Binnen dit

onderzoek wordt daarom de conceptualisering van e-learning gebruikt zoals deze
aangebracht wordt in het Europace onderzoek van 2003.

Hierin wordt e-learning

beschouwd als “elke vorm van leren met behulp van technologie”. Dit impliceert dat
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zowel opleidingen waarbij de inhoud digitaal aangeboden wordt, als opleidingen waarbij
het leerproces digitaal ondersteund wordt, binnen dit onderzoek onder de noemer elearning vallen.7 Ook opleidingen waarbij klassikaal onderwijs gecombineerd wordt met
één of andere vorm van ICT-ondersteund leren, de zogenaamde blended-learning
opleidingen, vallen binnen dit onderzoek dus onder de noemer e-learning.8

1.4 Onderzoeksvragen
Motivatie en participatie :
- Draagt e-learning bij tot het vergroten van de participatiegraad tot leren ?
- Draagt de integratie van ICT in opleidingen effectief bij tot het vergroten van de
deelname aan opleidingen ?
- Wat maakt dat mensen zich wel of niet engageren in opleidingen ?
- Hoe kunnen mogelijke drempels verminderd of weggewerkt worden ?
Tijd en ruimte :
- Is het effectief zo dat tijd en ruimte geen rol meer spelen voor studenten of
cursisten die een opleiding met of via ICT volgen ?
- Kan iedereen ‘anytime, anywhere, anyhow’ studeren of zijn er bepaalde drempels
die dit belemmeren of bemoeilijken ?
- Hoe kunnen mogelijke drempels verminderd of weggewerkt worden ?
Vaardigheden :
- Over welke nieuwe vaardigheden moet men beschikken om een opleiding met of
via ICT met succes af te ronden ?
- Wie beschikt er wel en wie beschikt er niet over deze vaardigheden ?
- Op welk niveau en voor welke doelgroepen is er meer ondersteuning nodig zodat
de nodige vaardigheden geen probleemgegeven zijn ?
- Leidt de integratie van ICT in VDAB-cursussen tot betere ICT-vaardigheden ?
7
8

EuroPace, 2003. Op Cit., pp. 8-17.
Idem, p. 8.
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2 Literatuurstudie ‘Digitale kloof en e-learning’
2.1 Motivatie en participatie
2.1.1 “Leren” als een problematisch gegeven
Het leerproces op zich wordt binnen de retoriek met betrekking tot e-learning
vaak beschouwd als een vanzelfsprekend en onproblematisch gegeven waarbij ‘leren’ en
het volgen van opleidingen gezien worden als een positief element voor individuen.9 Er
wordt dus al te vaak uitgegaan van opleiding en educatie als een vanzelfsprekend iets
waartoe ieder individu zich vrijwillig en probleemloos engageert. Er zijn echter
verschillende aspecten verbonden met het leerproces die door een groot aantal individuen
wel als problematisch ervaren worden en dus mee aan de basis liggen voor het niet
participeren in opleiding en educatie, ongeacht of deze met of via ICT aangeboden
worden.
Zo mag onder meer de impact van vroegere leerervaringen op de motivatie van
individuen ten aanzien van opleiding en educatie, niet onderschat worden. Onderzoek
geeft aan dat de vroegere schoolervaringen van individuen een significante rol spelen bij
het engageren in of het stopzetten van een opleiding met of via ICT.10 De vraag kan
immers gesteld worden waarom een volwassene zich opnieuw in een leerproces zou
engageren, als diens vroegere schoolervaringen in grote mate negatief waren. Het
volgen van een opleiding wordt door deze individuen niet als een positief element
beschouwd, maar eerder als een problematisch gegeven dat gepaard gaat met allerlei
negatieve aspecten en ervaringen.11

9

Crowther (J.). Participation in adult and community education : a discourse of diminishing returns. In :
International Journal of Lifelong Education, vol. 19, nr. 6, 2000, pp. 479-492.
10
Tyler-Smith (K.). Early attrition amongst first time learners: A review of factors that contribute to dropout, withdrawal and non-completion rates of adult learners undertaking eLearning programmes. In :
Journal of Online Teaching (JOLT), 2006, 34p.
[Online, 12/01/2008, http://jolt.merlot.org/Vol2_No2_TylerSmith.htm]
11
Crowther (J.), 2000. Op Cit., pp. 3-4.
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Een tweede aspect dat zijn impact heeft op participatie in opleiding, is de manier
waarop individuen het nut van opleiding en educatie percipiëren. Onderzoek geeft aan
dat er een zekere ‘learning divide’ bestaat. Een groot aantal individuen beschouwt
participatie in onderwijs en educatie niet als een meerwaarde.12

Zo wordt in een

onderzoek, uitgevoerd door CEDEFOP in 2003, duidelijk dat bijna 70% van de
ondervraagde respondenten zich niet engageert in leren. Ongeveer 40% daarvan geeft
‘geen interesse’ aan als reden.13 De motivatie van individuen tot het volgen van een
opleiding wordt met andere woorden niet of slechts in beperkte mate bepaald door
traditionele drempels als tijd, kostprijs of een gebrek aan kwalificaties, maar wel door het
niet als gepast, interessant of nuttig beschouwen van leeropportuniteiten.14

In het

merendeel van de gevallen betreft het individuen die op basis van negatieve ervaringen
voortijdig het onderwijs hebben verlaten, nadien meestal in de werkloosheid verkeren en
bijgevolg alle zelfvertrouwen in het eigen leervermogen verloren hebben. Hierdoor
erkennen deze individuen vaak het nut van bijkomende opleidingen niet.15
De focus voor het vergroten van de participatiegraad in opleiding moet dus liggen
op het wegwerken van de motivationele drempels die bepalen waarom personen zich niet
engageren in het leerproces.16 Niet-participatie aan opleidingen is geen gevolg van een
gebrek aan opleidingsmogelijkheden, maar wel het gevolg van een gebrek aan
onvoldoende vraag naar opleiding vanuit individuen zelf.17 De vraag kan gesteld worden
of de invoering van ICT in opleiding en educatie iets aan deze situatie verandert, en zo ja,
waarom of in welke omstandigheden. Onderzoek toont aan dat de invoering van ICT
voornamelijk ontstaan is vanuit de overheid en onderwijsinstellingen zelf, en niet op
12

Crowther (J.), 2000. Op Cit., p. 1.
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). Lifelong learning : a citizens’
view, EU, 2003, pp. 18-24.
14
Selwyn (N.), Gorard (S.). Researching the role of digital technology in widening participation. Paper
presented at British Educational Research Association Conference, University of Sussex, Brighton, 1999,
7p.
15
Comité van de Academie voor Wetenschap en Techniek (CAWET). Een leven lang leren via
afstandsonderwijs en ICT, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten,
2002, p. 20.
16
Selwyn (N.), Gorard (S). Reality bytes: examining the rhetoric of widening educational participation via
ICT. In : British Journal of Educational Technology, vol. 34, nr. 2, 2003, p. 179.
17
Williams (S.), Selwyn (N.), Gorard (S.)., 2001. Op Cit., pp. 258-273.
13
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vraag van lerenden. Het is dus niet zeker dat de invoering van ICT ook effectief zal
leiden tot een verhoogde vraag naar opleidingen en educatie.18 De vraag van lerenden
naar ICT in het onderwijs is dus niet geneigd te veranderen zonder een fundamentele shift
in de individuele en cultureel gebonden houding ten aanzien van de waarde van het leren
en de waarde van ICT.19
Een derde mogelijk problematisch gegeven verbonden met participatie in elearning is de link met het formele onderwijs. In het merendeel van de beleidsvisies met
betrekking tot opleiding en educatie, wordt onderwijs pas als betekenisvol beschouwd als
deze aangereikt wordt door de officiële leerinstellingen.20 Volgens onderzoek vertoont
een groot aantal individuen echter een grote afkeer van het formele onderwijs. De
voorkeur van deze individuen gaat uit naar informele en autodidactische manieren van
leren.21 Het merendeel van e-learning modaliteiten worden echter aangeboden via de
bestaande institutionele setting.22 Ook waar er een alternatieve toegang geboden wordt
tot ICT, blijft deze meestal verbonden aan de bestaande institutionele infrastructuur zoals
scholen of bibliotheken. Het aanbod van e-learning opleidingen gebeurt met andere
woorden voor het merendeel langs het oude systeem van bestaande onderwijsinstellingen
en institutionele settings. De invoering van ICT in het onderwijs verandert de negatieve
houding bij bepaalde individuen bijgevolg niet en leidt dus niet tot een verhoging van de
participatie in opleiding bij deze individuen.23
Ook het gebrek aan vertrouwen van individuen in de eigen leercapaciteiten is een
belangrijke drempel tot participatie in opleiding en educatie. Bij de confrontatie met elearning applicaties moeten individuen zichzelf opnieuw als lerende gaan beschouwen.
De lerende zal hierbij de eigen prestaties aftoetsen ten opzichte van de andere lerenden.
Dit kan gepaard gaan met angst. Vooral voor personen met negatieve schoolervaringen,

18

Idem, pp. 266-273.
Fathaigh (M.). E-learning & Access : Some issues & Implications, Paper presented at UACE
Conference, University of Bath, 2002, p. 10.
20
Crowther (J.), 2000. Op Cit., p. 2.
21
Williams (S.), Selwyn (N.), Gorard (S.), 2001. Op Cit., pp. 258-273.
22
Idem, pp. 266-273.
23
Idem, pp. 258-273.
19

Page 11 of 73

AcKnowledge – ACCESSIBLE & Open KNOWLEDGE Infrastructure for Flanders
kan dit problematisch zijn.24 Maar ook volwassenen zijn hier gevoelig voor, met name
diegenen die niet over veel leervaardigheden beschikken. Onderzoek geeft aan dat een
grote groep individuen, met toegang tot educatie, met de nodige vaardigheden en met
voldoende motivatie, toch niet participeren in opleidingen omdat ze onvoldoende
vertrouwen hebben in hun eigen leercapaciteiten.25 Zo dalen de positieve verwachtingen
van opleiding naargelang de leeftijd stijgt. Het vertrouwen in het eigen kunnen en het
vermogen tot leren daalt eveneens naargelang de leeftijd stijgt.26
Besluitend kan dus gesteld worden dat de participatie tot opleiding en educatie in
grote mate negatief beïnvloed wordt door de vroegere negatieve schoolervaringen van
individuen, het niet inzien van het nut van opleiding en educatie, de weerstand ten
aanzien van het formele onderwijs en de onzekerheid van individuen ten aanzien van hun
eigen leervermogen.

2.1.2 Het Mattheus-effect van e-learning

Onderzoek geeft aan dat het gebruik van ICT in functie van educatieve applicaties
verhoogt naarmate het niveau van betrokkenheid in opleiding en educatie stijgt. Dit
impliceert dat individuen die reeds geëngageerd zijn in hogere leerniveaus, ook eerder en
sneller geneigd zijn tot het gebruiken van ICT in functie van het leerproces dan
individuen die niet in leeractiviteiten geëngageerd zijn. Dit betekent dat individuen die
reeds over bestaande en vooropgestelde leerpatronen beschikken, deze patronen onder
invloed van ICT, kunnen uitbreiden en intensifiëren. Op die manier verhoogt ICT de
participatiegraad van diegenen die sowieso al aan het leren waren.

Volgens het

onderzoek worden niet-lerenden onder invloed van ICT dus niet aangezet tot leren. ICT
op zich spelen dus geen activerende rol in het proces van zelfeducatie, noch veranderen

24

Tyler-Smith (K.), 2006. Op Cit., pp. 19-20.
Idem, p. 6.
26
Gareis (K.). Benchmarking Lifelong learning and eLearning in regions: Measuring what really counts,
2006, pp. 1-8.
25
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ze op een radicale manier de perceptie van individuen ten aanzien van leren en
opleidingen.27
Verder onderzoek toont aan dat individuen die ICT gebruiken als informatiebron
voor het leren, voor het merendeel de ‘usual suspects’ zijn, met name personen die jong,
tewerkgesteld, mannelijk en/of hoger opgeleid zijn.28

Diegenen die meestal niet

deelnemen aan opleiding en educatie, zijn onderhevig aan één of meerdere van volgende
karakteristieken : werkloosheid, een halftijdse arbeidsplaats, een laag inkomen, een laag
opleidingsniveau en/of leermoeilijkheden, vrouwen en ouderen.29 Meer nog, hoe lager
het opleidingsniveau, hoe lager de jobstatus of hoe lager het inkomen, hoe minder
personen geneigd zijn zich te engageren in opleiding en educatie.30
Deze tweedeling tussen diegenen die wel participeren in opleidingen en diegenen
die niet participeren, is ook terug te vinden op het niveau van toegang tot ICT.
Onderzoek geeft immers aan dat de toegang tot ICT hoger is bij diegenen die reeds meer
geneigd zijn opleidingen te volgen dan bij diegenen die niet meer deelgenomen hebben
aan opleidingen sinds het verlaten van de schoolbanken.31
Besluitend kan dus gesteld worden dat diegenen die reeds het meeste voordelen
bezitten, met name reeds hoger opgeleid zijn, reeds makkelijk toegang hebben tot ICT en
reeds geëngageerd zijn in leren, hun voordelige positie onder invloed van e-learning nog
verder kunnen uitbouwen en bestendigen. Dit in tegenstelling tot diegenen met een lager
inkomen, een lager jobstatus en/of een lager opleidingsniveau, die principieel het meeste
voordeel zouden halen uit onderwijs en educatie, maar het minst geïnteresseerd zijn in
engagement ten aanzien van leeractiviteiten en ook het minst de noodzaak voelen dit te
doen.32 De toepassing van e-learning principes kan bijgevolg resulteren in een wijdere

27

Selwyn (N.), Gorard (S.), Furlong (J.). Adults’ use of computers and the Internet for self-education. In :
Studies in the education of adults, vol. 38, nr. 2, 2006, pp. 141-159.
28
Selwyn (N.), Gorard (S), 2003. Op Cit., p. 174.
29
Selwyn (N.), Gorard (S.), 1999, Op Cit., 7p.
30
Gareis (K.), 2006. Op Cit., p.3.
31
Selwyn (N.), Gorard (S.), 1999, Op Cit., p. 3.
32
Gareis (K.). Towards user orientation and social inclusion in the provision of e-learning services, 2005,
pp. 1-9.
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kloof tussen rijk en arm, jong en oud, tewerkgestelden en werklozen, digitaal geletterden
en analfabeten.33

2.2 Flexibilisering van tijd en ruimte : illusie of realiteit ?
2.2.1 Technologisch determinisme : toegang tot ICT als oplossing

Het spreekt voor zich dat toegang tot ICT één van de barrières is tot participatie in
e-learning. Gebruikers van e-learning modaliteiten zien zichzelf geconfronteerd met
zowel de kostprijs van hardware als software, maar ook met de kostprijs van snel en
betaalbaar internet en een up-to-date ICT-uitrusting.34 Onderzoek omtrent de digitale
kloof geeft aan dat voornamelijk laagopgeleiden, mensen met een laag inkomen, ouderen
en/of werklozen problemen ondervinden in het verkrijgen van toegang tot ICT.35 Het
probleem van participatie tot opleiding en educatie wordt echter meestal beschouwd als
een probleem van onvoldoende toegang tot ICT en leeropportuniteiten. Gevolg hiervan
is dat het merendeel van de oplossingen geformuleerd worden in functie van het
vergroten van toegang.36 Maar onderzoek geeft aan dat eens de problemen van toegang
tot ICT en opleiding opgelost zijn, motivationele drempels de participatie tot leren blijven
belemmeren. Het louter voorzien van meer toegang tot leeropportuniteiten is
onvoldoende om mensen die niet willen leren, te motiveren tot leren.37 Bijgevolg zullen
diegenen die reeds onderhevig zijn aan de problematiek van de digitale kloof, en die
bovendien niet gemotiveerd zijn tot leren, zich door een verhoogd opleidingsaanbod
evenmin engageren in opleiding en educatie. Het betreft hier voornamelijk individuen
die lager opgeleid zijn, een lager inkomen hebben, weinig leervaardigheden bezitten,

33

Fathaigh (M.), 2002. Op Cit., p. 3.
The Australian Institute for Social Research, 2006. Op Cit., p. 12.
35
Van Dijk (J.A.G.M.). The deepening divide : inequality in the information society. Thousand Oaks,
Sage publications, 2005, p. 99.
36
Crowther (J.), 2000. Op Cit., p. 2.
37
Zie 2.1.1 “Leren” als problematisch gegeven.
34
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werkloos en/of ouder zijn,.38 Bijgevolg bestendigen of versterken ongelijkheden in
toegang tot ICT de verschillende barrières tot leren.39

2.2.2 Tijdsbesteding : Online versus Offline

Onderzoek uitgevoerd bij een aantal individuen geëngageerd in een e-learning
cursus, geeft aan dat de invulling van tijd en ruimte in zekere mate problematisch blijft.
Individuen geëngageerd in e-learning zien zich quasi verplicht tot het hanteren van het
principe van “neglect and repair”.

Personen die een e-opleiding volgen moeten

continue jongleren in hun tijdsbesteding.

Hierbij worden een aantal activiteiten en

verantwoordelijkheden tijdelijk doorgegeven aan anderen of tijdelijk stopgezet. Van
zodra de e-opleiding doorlopen is of bepaalde taken binnen de cursus afgewerkt zijn,
worden de afgebroken contacten en activiteiten heropgestart. Individuen geëngageerd in
e-opleidingen verminderen tijdens hun opleiding aldus hun offline activiteiten en
verhogen deze opnieuw in rustpauzes tijdens de opleiding of na het einde van de
opleiding. Een online programma dat echter te veel tijd opeist van de offline wereld van
de lerende, kan leiden tot het stopzetten van de e-opleiding. Dit omwille van de te grote
moeilijkheden die het individu ondervindt bij het jongleren tussen de verschillende online
en offline verantwoordelijkheden.40
In hetzelfde onderzoek wordt eveneens aangegeven dat het volgen van een elearning cursus in combinatie met een tewerkstelling, er toe leidt dat arbeidstaken op
zekere tijdstippen van secundair belang worden ten voordele van de leertaken. Voor de
meeste individuen vormt dit geen probleem omdat deze achteruitstelling van arbeidstaken
slechts van beperkte duur is. Ook zal het voltooien van de e-opleiding de arbeidstaken in
het merendeel van de gevallen nadien op een positieve manier beïnvloeden. Dit geldt
38

Zie 2.1.2. Het Mattheus-effect van e-learning.
Williams (S.), Selwyn (N.), Gorard (S.). Inclusiveness for whom ? The relevance of creating a demand
for ICT based adult learning, Paper presented at SCUTREA, 30th Annual Conference, University of
Nottingham, 2000, pp. 1-5.
40
Haythornthwaite (C.), Kazmer (M.M.). Bringing the Internet Home. Adult distance Learners and Their
Internet, Home, and Work Worlds. In : Wellman (B.), Haythornthwaite (C.). The Internet in Everyday
Life, Oxford, Blackwell Publishing, 2003, pp. 431-448.
39
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echter niet voor iedereen. In sommige gevallen leidt het simultaan volgen van een
opleiding en het dragen van verantwoordelijkheden op het werk tot een conflictsituatie
waarbij er een keuze gemaakt moet worden tussen één van beide.41
Het onderzoek geeft eveneens aan dat individuen geconfronteerd worden met
‘cramming’. Dit houdt in dat er geen prioriteitsniveau meer toegekend wordt aan de
verschillende verantwoordelijkheden waarmee een individu te maken krijgt. Dit doet
zich voornamelijk voor als men als individu met een te grote hoeveelheid
verantwoordelijkheden geconfronteerd wordt.

Bijgevolg gaat het individu deze

verschillende taken en verschillende sociale werelden door elkaar mixen en bijvoorbeeld
de tijd voorzien voor arbeidstaken gebruiken voor online leertaken. Ander voorbeeld is
het vervangen van slaaptijd door werk- en/of studeertijd. Het spreekt voor zich dat
individuen op die manier niet meer in staat zijn al hun taken te volbrengen en dat een
aantal verantwoordelijkheden en/of tijdsbestedingen hieronder zullen lijden.42
Tijdsmanagement,

het

kunnen

organiseren

van

de

verschillende

verantwoordelijkheden waarmee men als individu geconfronteerd wordt binnen de
beschikbare tijd, is bijgevolg één van de cruciale vaardigheden nodig om een e-learning
cursus tot een goed einde te brengen.43 Zeker voor volwassen cursisten is het kunnen
plannen en beheren van de beschikbare tijd, een noodzakelijke voorwaarde.
Volwassenen worden met een groot aantal andere activiteiten en verantwoordelijkheden
geconfronteerd.44
Een ander mogelijk probleem voor personen geëngageerd in e-learning is het
vinden van tijd en ruimte voor hun online verantwoordelijkheden binnen hun offline
situatie. Voor sommigen is het een probleem om een geschikte (en stille) plaats te vinden
binnen de eigen offline omgeving waarin het mogelijk is om de nodige concentratie te
vinden voor het uitvoeren van taken in functie van de e-opleiding. Het onderzoek geeft
aan dat personen met gezinnen en echtgenoten hier het best in slagen omdat hen de
nodige tijd en ruimte gegeven wordt door de andere gezinsleden. Tijd en ruimte worden
41

Idem, p. 452.
Idem, pp. 447-448.
43
Fathaigh (M.), 2003. Op Cit., p. 12.
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Vlaamse Onderwijsraad, 2006. Op Cit., p. 59.
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dan als het ware een ‘sociale hulp’ die gegeven wordt vanuit de andere gezinsleden. Het
is echter niet voor alle gezinsleden even makkelijk om de afgebakende tijd en ruimte te
aanvaarden en te respecteren. Vaak worden de lerenden dan ook geconfronteerd met
storingen en onderbrekingen in het leerproces.

Het is dus niet voor iedereen een

vanzelfsprekendheid om voor zichzelf een private tijd en ruimte te creëren die toelaat
ongestoord te leren.45
Samenvattend kan dus gesteld worden dat tijd en ruimte geen onproblematisch
gegeven is voor lerenden en dat er zekere vaardigheden vereist zijn wat betreft het
kunnen managen van de beschikbare tijd en ruimte, vooraleer een e-opleiding succesvol
afgerond kan worden.

2.3 Vaardigheden
2.3.1 Nieuwe soorten geletterdheid

Onderzoek geeft aan dat potentiële gebruikers van e-learning faciliteiten bepaalde
‘readiness skills’ moeten bezitten om een e-opleiding succesvol af te ronden.46
Individuen die willen leren via e-learning modaliteiten moeten behalve geletterd, ook
informatiegeletterd zijn.47 Concreet houdt dit in dat men als individu moet kunnen
omgaan met informatie, deze onder meer moet kunnen opzoeken, managen, interpreteren
en evalueren in functie van relevantie of nut.48 Een mogelijk probleem waarmee
individuen geconfronteerd kunnen worden, is de ‘information-overload’ die gepaard gaat
met informatievergaring via Internet.

Door de enorme hoeveelheid beschikbare

informatie en links, raken individuen makkelijk de weg kwijt en hebben ze op het einde
van de zoektocht een grote hoeveelheid informatie gezien, maar weinig of niets geleerd.49

45

Idem, pp. 450-451.
The Australian Institute for Social Research, 2006. Op Cit., p. 28.
47
Idem, pp. 8-15.
48
Idem, pp. 8-15.
49
Brennan (R.), McFadden (M.), Law (E.). All that glitters is not gold: online delivery of education and
training, NCVER, 2001, p. 32.
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Het alleen leren gebruiken van ICT is aldus niet voldoende. Individuen moeten ICT ook
leren gebruiken in functie van hun eigen ontwikkeling.50 Dit vereist een zekere graad van
digitale competentie. Individuen hebben specifieke vaardigheden nodig die hen toelaten
informatie te bekomen, te verwerken, te bewaren, te produceren, te presenteren en uit te
wisselen en die hen eveneens toelaten te communiceren en te participeren in netwerken
via online communicatie.51 Dit is geen nieuw gegeven, maar de noodzaak tot het bezitten
van deze vaardigheden wordt wel groter bij het gebruik van e-learning faciliteiten.52
De aanwezigheid van ICT in het leerproces maakt ook dat bepaalde
gebruikersgroepen geconfronteerd worden met een aantal supplementaire drempels zoals
knoppenangst.53 Voor nieuwe gebruikers kan de confrontatie met ICT in het begin
gepaard gaan met een grote hoeveelheid angst en nervositeit. Vooraleer deze personen
effectief kunnen overgaan tot leren via e-learning, moeten zij een aantal stappen zetten
om zich met de gewoontes, voorschriften en technische aspecten van ICT vertrouwd te
maken.54

Gebruikers van e-learning modaliteiten moeten eerst hun drempelvrees

overwinnen en voldoende vertrouwen opdoen om met de nieuwe technologie om te gaan,
vooraleer een e-opleiding met succes afgerond kan worden.55
Een belangrijke drempel tot e-learning situeert zich bijgevolg op het niveau van
complexe sociale en economische factoren die het gebruik van ICT voorafgaan.56
Problematisch is dat lage toegang tot ICT meestal samengaat met een laag niveau van
digitale vaardigheden, wat leidt tot een gebrek in vertrouwen bij het gebruik van ICT en
vervolgens leidt naar een zichzelf voorspellend en zelfvervullend patroon van exclusie.57
Diegenen die het meest gevoelig zijn voor de problematiek van de digitale kloof, met
name individuen die lager opgeleid zijn, een lager inkomen hebben, weinig
50

Punie (Y.), Ala-Mutka (K.). Future Learning Spaces: new ways of learning and new digital skills to
learn. In : Digital Kompetanse, vol. 2, nr. 4, 2007, pp. 210-225.
51
Punie (Y.), Ala-Mutka (K.), 2007. Op Cit., p. 213.
52
Warschauer (M.). The paradoxical future of digital learning. In : Learning Inquiry, nr. 1, 2007, p. 42.
53
Fathaigh (M.), 2003. Op Cit., p. 5.
54
Brennan (R.), McFadden (M.), Law (E.), 2001. Op Cit., p. 33.
55
The Australian Institute for Social Research, 2006. Op Cit., p. 28.
56
Vlaamse Onderwijsraad – Raad volwassenenonderwijs. Elektronisch ondersteund leren in het
volwassenenonderwijs : een verkenning, Antwerpen, Garant, 2006, p. 23.
57
The Australian Institute for Social Research, 2006. Op Cit., p. 14.
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leervaardigheden bezitten, werkloos en/of ouder zijn, ondervinden eveneens het meest
problemen wat de vereiste vaardigheden voor e-learning betreft.58 Bijgevolg kan ICT
niet beschouwd worden als een middel tot universele toegang tot opleiding en educatie,
en betekent ICT op zich geen radicale verbetering van de participatie in educatie.59

2.3.2 Nieuwe communicatievaardigheden

Het kunnen omgaan met e-learning modaliteiten vraagt nieuwe vormen van
communicatievaardigheden van lerenden, onder meer omwille van het gebruik van email,
chatrooms, bulletin boards, discussiefora, en andere communicatiemiddelen binnen elearning opleidingen. Eigen aan deze vormen van communicatie is dat deze doorzocht,
geannoteerd, gevisualiseerd en geherstructureerd kunnen worden. Bovendien wordt deze
communicatie via gemeenschappelijke kanalen op ieder ogenblik bijgehouden en is deze
zichtbaar voor iedereen. Er blijft van iedere mening of fout op ieder moment een
geschreven bewijs bestaan. Tegelijkertijd zijn deze geschreven boodschappen ook een
weergave van iemands individuele persoonlijkheid en stijl.60 Gevolg hiervan is dat
gebruikers van e-learning faciliteiten vertrouwd moeten zijn met de online representatie
van zichzelf.
Onderzoek geeft echter aan dat gebruikers geruime tijd nodig hebben om te
wennen aan deze nieuwe manieren van interactie. Bij sommigen gaat dit gepaard met een
grote hoeveelheid stress en twijfels, zowel wat het online voorstellen van zichzelf betreft,
als wat de technische aspecten van de communicatie betreft.61 Vooral voor studenten die
nieuw zijn in de niet-fysieke online wereld kan dit mogelijk naar individuele isolatie
online leiden. Deze personen hebben tijd nodig om de nieuwe communicatienormen te
leren.

Zij moeten ook meer moeite doen om hun afkeer te overkomen van het

publiekelijk contacteren van medeleerlingen en/of docenten en van het online voorstellen

58

Van Dijk (J.A.G.M.). Op Cit., p. 99.
Selwyn (N.), Gorard (S), 2003. Op Cit., p. 178.
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van zichzelf.62 Het onderzoek geeft evenwel ook aan dat deze angst en stress niet van
lange duur zijn en meestal na een bepaalde tijd vervagen.63 Aangegeven wordt dat
ervaring met online communicatie een sleutelelement is tot een volwaardige sociaal
contact via ICT.64 Het spreekt voor zich dat die individuen die over minder digitale
vaardigheden beschikken en die minder toegang hebben tot ICT, en aldus minder
ervaring hebben met ICT, ook wat betreft interactie en communicatie het meeste
problemen ondervinden.
Een andere groep die het eveneens moeilijker heeft met deze online
communicatie, zijn diegenen die er niet in slagen offline contacten te leggen met
medestudenten.

Het is namelijk zo dat studenten die een e-opleiding volgen, de

verschillende communicatiemiddelen gebruiken om hun offline contacten te onderhouden
of verder uit te bouwen. Diegenen die er initieel niet in slagen offline contacten te leggen
met medestudenten, voelen zich online vaak in grote mate geïsoleerd, gestresseerd en
onzeker over de inhoud van hun communicatie.65 Het is bijgevolg noodzakelijk om ook
bij e-learning, op regelmatige basis face-to-face contact tussen de verschillende cursisten
te realiseren, zodat situaties van isolement vermeden worden.66
Daarnaast is interactie tussen cursisten en/of docenten van uitermate belang omdat
het een vormend onderdeel uitmaakt van het leerproces. Onder invloed van interactie
met anderen gaan studenten zich de opgedane leerstof eigen maken en worden er eigen of
nieuwe inzichten uit de leerstof ontwikkeld.67 Het mogelijk maken en onderhouden van
interactie tussen cursisten is dus van uitermate belang voor het goede verloop van een eopleiding. Centraal element hierbij is de aanwezigheid van een sterke lokale docent die
nauw samenwerkt met de studenten in face-to-face communicatie.68
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2.3.3 Zelfsturing, het individu als ‘actieve’ leerling

Met betrekking tot e-learning wordt vaak gesteld dat eens de nodige ICTinfrastructuur aanwezig is en van zodra er voldoende content voorzien is, mensen vanuit
zichzelf op zoek gaan naar de meest bij hun aansluitende content voor opleidingen.69 Er
wordt dus uitgegaan van het feit dat individuen hun leertraject zelf op een zinvolle manier
kunnen sturen.70 Bovendien geeft onderzoek aan dat zelfsturing of zelfmotivering één
van de voorwaarden is om een e-opleiding succesvol af te ronden.71

E-learning

impliceert vrijheid van studieplaats, studietijd, studieritme en studiemethode. Een groot
aantal keuzevrijheden liggen bijgevolg bij de lerende. De mate waarin de lerende met
deze vrijheden kan omgaan en zijn eigen leeromgeving kan creëren is een parameter voor
de leervaardigheid van de lerende.72 De inzet en sturing vanuit lerenden zelf bepaalt dus
in grote mate het al dan niet succesvol omgaan met e-learning modaliteiten.73 Een
individu moet vanuit zichzelf over de nodige leergierigheid, leerbereidheid en
zelforganisatie beschikken om zich te engageren tot het volgen van een opleiding. Leren
wordt bijgevolg niet bepaald door de inhoud van de opleiding en de aard van de opleiding
maar wel door de persoonlijke kenmerken van individuen die maken dat men zich
engageert tot leren.
Problematisch is dat niet iedereen op dezelfde manier leert. Sommige verkiezen
de klassieke leermodellen, sommigen kunnen zelfstandig met de “aangeboden” materie
aan de slag.74

Niet alle volwassenen willen zelfgestuurd leren.

Een zeker aantal

volwassenen verkiest leerkrachtgestuurd leren.75 Er zijn evenwel ook personen die op
zelfstandige manier op zoek gaan naar de juiste informatie, deze ook kritisch kunnen
benaderen, eveneens andere experten weten te vinden, en zonder noemenswaardige
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problemen kunnen communiceren met deze experten.76 De mate van zelfsturing van
individuen is echter sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Evenmin is ieder
individu voldoende zelfstandig, beschikt ieder individu over voldoende zelfvertrouwen of
over voldoende kennis om het eigen leren te organiseren en te richten.77 Zeker voor
individuen met leermoeilijkheden, een beperkte geletterdheid en onvoldoende
achtergrondkennis, blijkt het idee van zelfsturing problematisch.
Paradoxaal aan het hele idee van zelfsturing en de visie van studenten als zijnde
rationele individuen die vanuit hun eigen behoeften op zoek gaan naar de meest gepaste
leerinhouden, is het feit dat mensen pas autonoom leren werken en leren na het doorlopen
van een proces van instructie en begeleiding door anderen.78 Een groot aantal individuen
moet met andere woorden leren e-leren.79

Niettegenstaande blijven de grootste

belemmeringen tot e-learning de randvoorwaarden die betrekking hebben op de houding
en opvattingen van volwassenen ten aanzien van leren. Het is immers zo dat individuen
de noodzaak tot leren eerst en vooral moeten erkennen, alvorens ze zich ook effectief
zullen engageren in opleiding en educatie.80

2.3.4 Nood aan extra ondersteuningsmechanismen
Onderzoek geeft aan dat het succes van e-leren staat of valt bij de begeleiding van
cursisten. Het merendeel van de lerende percipiëren leermethoden met een sterke directe
interactie met de instructeur als de meest ideale en effectieve manier van leren.
Anderzijds blijkt ook dat cursussen volgens het principe van zelfstudie zonder hulp van
een gids of instructeur gepercipieerd wordt als de minst goede manier van leren.81 Hieruit
blijkt duidelijk dat de invoering van ICT in opleidingen, de nood aan sterk menselijk
leiderschap niet vervangt. Voornamelijk volwassen lerenden hebben een grotere behoefte
aan ondersteuning en begeleiding omwille van hun lagere zelfvertrouwen in de eigen
76
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leercapaciteiten.82 Ook voor diegenen die vatbaar zijn voor de problematiek van de
digitale kloof, met name ouderen, werklozen, laagopgeleiden of personen met een laag
inkomen, kan e-learning enkel als oplossing gezien worden mits een zeer projectmatige
aanpak waarbij een zeer goede begeleiding geïntegreerd wordt.83 Onderzoek geeft aan
dat deze achteruitgestelde groepen binnen de maatschappij, nood hebben aan een groot
gamma ondersteuningsmechanismen om een e-learning cursus met succes af te ronden.84
De redenen hiervoor liggen in het feit dat geletterdheid, ICT-vaardigheden, de
houding ten aanzien van zelfsturing, het vertrouwen in eigen leervermogen en de
persoonlijke motivatie ten aanzien van leren in grote mate problematische drempels zijn
voor deze achteruitgestelde groepen. Deze noodzakelijke vaardigheden worden echter in
grote mate beïnvloed door de mate van technische en pedagogische ondersteuning.85 Als
er vanuit de docent een actieve ondersteuning gegeven wordt, waarbij deze kwetsbare
lerenden aangemoedigd worden en van nabij opgevolgd worden, vraagt dit meer
inspanningen van de docent. De drop-out cijfers worden echter aanzienlijk kleiner.
Voornamelijk in het begin van een e-opleiding blijkt deze ondersteuning van kwetsbare
lerenden cruciaal om hen in de opleiding te houden.86
Contradictie hier is het feit dat individuen uit de hogere sociale klasse, in principe
minder ondersteuningsmechanismen nodig hebben omdat ze voor het merendeel over de
nodige middelen (zowel toegang als vaardigheden) beschikken, maar in de praktijk over
meer netwerken beschikken die hen hulp bieden of raad kunnen geven bij het gebruik van
e-learning. Dit in tegenstelling tot personen uit de lagere sociale klasse, die het meest
nood hebben aan ondersteuning, maar het minst over sociale ondersteuningsnetwerken
beschikken.87
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2.4 VDAB en e-Learning
2.4.1 Blended Learning-beleid

Deze korte literatuurstudie dient voornamelijk om meer informatie te geven over
het e-learning beleid dat door VDAB gevoerd wordt en op welke manier dit zich vertaalt
in hun opleidingsaanbod. In 1995 werden de eerste op ICT-gebaseerde leerpakketten
binnen VDAB aangeboden. Deze bestonden toen nog uit leerpakketten met CD-rom.
Pas in 1999 werden de eerste cursussen via internet beschikbaar, nu gekend onder de
noemer ‘webleren’. De laatste jaren stelt VDAB het concept van “blended learning”
voorop. Er wordt nu met andere woorden gewerkt in de richting van de integratie van
verschillende vormen van e-learning in het volledige opleidingsaanbod. Volgens VDAB
zal dit gebeuren daar waar het een meerwaarde creëert voor de cursisten en voor
VDAB.88
VDAB is één van de weinige organisaties betrokken bij het volwassenenonderwijs
die een duidelijke en geëxpliciteerde visie heeft over de manier waarop e-leren toegepast
kan worden in opleidingsprogramma’s voor volwassenen.89 Door de integratie van ICT
in hun opleidingsaanbod wil VDAB iedere werkzoekende voorbereiden op het gebruik
van ICT in het algemeen en op het gebruik van ICT in functie van jobopportuniteiten.90
De voordelen van e-leren liggen volgens VDAB onder meer in het sneller kunnen
starten met een opleiding. Waar mogelijk wil men nieuwe cursisten, dankzij de integratie
van ICT in het opleidingsbaanbod, volledig onafhankelijk van de andere lerenden, met
een opleiding laten beginnen. Op die manier moeten cursisten de vroegere wachttijd voor
het starten van een opleiding niet meer doorlopen.
Daarnaast is VDAB er ook van overtuigd dat e-learning faciliteiten bijdragen tot
het stimuleren van levenslang leren bij cursisten omdat e-learning meer zelfsturing door
lerenden mogelijk maakt. Dit onder meer omwille van het meer flexibele en gevarieerde
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VDAB, intern document. Flexibel leren werkt !, 2004, p. 8.
Europace, 2003. Op Cit., p. 7.
90
VDAB, intern document. Flexibel leren werkt !, 2004, p. 1.
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karakter van het opleidingsaanbod. Deze grotere toegang tot opleiding is volgens VDAB
ontstaan door het wegvallen van beperkingen in tijd en ruimte door de invoering van ICT
en een verhoging van het aantal beschikbare e-opleidingen. En dus bezit e-learning
volgens VDAB het potentieel om de participatiegraad in opleidingen te vergroten.
Ook gaat VDAB er van uit dat cursisten zich bepaalde competenties sneller eigen
kunnen maken ten gevolge van de integratie van ICT in het VDAB-opleidingsaanbod.
Via e-learning kan volgens VDAB content worden aangeboden die nog beter aansluit bij
de werksituatie waardoor het beter en sneller verwerven van de nodige competenties voor
de arbeidsmarkt in de hand wordt gewerkt.91
Recente cijfers van VDAB waarin de tevredenheid van werkzoekenden over de
dienstverlening van VDAB wordt nagegaan, geven onder meer aan dat de
tevredenheidscijfers met betrekking tot de wachttijd voor het kunnen starten van een
opleiding, inderdaad lager liggen dan de andere tevredenheidscijfers. Ongeveer 70% van
de ondervraagden ervaart de wachttijd op een positieve manier, terwijl deze bij andere
items rond 85-90% schommelen.92 Bij webleren en afstandsleren daarentegen, stijgen de
tevredenheidscijfers over de wachttijd tot respectievelijk 96% en 83%.93 Bij de vraag
waarom cursisten kozen voor een opleiding via webleren of afstandsleren, wordt bij beide
‘ik kan leren volgens mijn eigen tempo’ als belangrijkste reden naar voor gebracht door
respectievelijk 48,6% en 30,7% van de respondenten. Daaropvolgend worden bij
webleren de items ‘ik ben niet gebonden aan vaste opleidingsuren’ en ‘ik kan mijn eigen
leerplek kiezen’ aangegeven als de meest voorkomende redenen met respectievelijk
23,8% en 15,9%. Voor afstandsleren worden beide items eveneens aangegeven als zijnde
belangrijk met respectievelijk 27,5% en 15,4%. Gelijkertijd wordt door 16% van de
respondenten echter aangegeven dat er andere redenen zijn waarom ze specifiek kozen
voor een cursus via afstandsleren.

Welke deze redenen zijn, wordt in het

tevredenheidsrapport niet aangegeven. Slechts een 5% geeft aan dat het voor webleren
of afstandsleren koos omdat ze zelf hun eigen leertraject kunnen bepalen.
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VDAB, intern document. Leren@VDAB.be, 2007, 13 slides.
VDAB, intern document. Het rapport Tevredenheid, 2007, pp. 32-36.
93
Idem, pp. 39-40.
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Ook geeft respectievelijk 79,7% en 92,9% van de respondenten aan dat ze het
belangrijk vinden dat er een coach beschikbaar is tijdens het leerproces.94 Het merendeel
heeft de mogelijkheid tot e-opleidingen leren kennen via de VDAB-site of via de VDAB
consulente. In 2007 waren er in totaal 28.503 inschrijvingen voor een opleiding met of
via ICT tegenover 21.605 in 2006 en 15.911 in 2005.

Eén van de elementen die

ongetwijfeld mee aan de basis ligt van deze stijging is het grotere aanbod aan
webopleidingen.

Sinds 2003 is het aantal cursussen beschikbaar via webleren

verdriedubbeld.95 Andere reden is ongetwijfeld ook een grotere bekendheid van deze
opleidingsmogelijkheden bij werkzoekenden als gevolg van een betere en persoonlijkere
trajectbegeleiding door VDAB.

2.4.2 Project ‘Aangename Kennismaking’

Het project ‘Aangename Kennismaking’ werd opgestart in 2001 met als doel
“personen te doen kennismaken met de computer en tegelijk de zelfredzaamheid in de
samenleving en op de arbeidsmarkt te vergroten ... onder meer in functie van de
digitalisering van de VDAB dienstverlening”96 Het project focust voornamelijk op
personen die niet vertrouwd zijn met ICT, en die in feite nog nooit een computer gebruikt
hebben.97 Doel van het project is tweeledig. Het wil deelnemers een positieve ervaring
met ICT laten opdoen om in de eerste plaats de zelfredzaamheid te verhogen, en om in de
tweede plaats de wil tot verdere bijscholing te stimuleren.98 Hiertoe worden deelnemers
aan het project gedurende vijf halve dagen begeleid door VDAB personeel dat actief is in
secundaire beroepen, met als doel de deelnemers de functionele basisvaardigheden van
computer, internet en email bij te brengen.99
94

Ibidem.
VDAB, intern document. Leren@VDAB.be, 2007, 13 slides.
96
Website Vlaamse Overheid, Plan Geletterdheid verhogen. [Online, 10/03/2008,
http://www.ond.vlaanderen.be/geletterdheid/G-factor/voorbeelden/fiches/fiche1.htm]
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VDAB, intern document. Flexibel leren werkt !, 2004, pp. 2-3.
98
Ibidem.
99
Website Vlaamse Overheid, Plan Geletterdheid verhogen. [Online, 10/03/2008,
http://www.ond.vlaanderen.be/geletterdheid/G-factor/voorbeelden/fiches/fiche1.htm]
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Tussen 2001 en 2005 namen er bijna 41.000 personen deel aan het project.
Hiervan was circa 60% van de deelnemers van het vrouwelijke geslacht en ongeveer 45%
van de deelnemers had een laag opleidingsniveau. Vanaf 2003 nam ook het aandeel
deelnemers ouder dan 50 aanzienlijk toe. In hoeverre de deelnemers aan het project
effectief aan zelfredzaamheid wonnen en welk aandeel deelnemers overging tot het
volgen van een bijkomende opleiding, wordt in de cijfers van VDAB niet aangegeven.
In het empirisch deel van dit onderzoek worden er twee focusgroepen georganiseerd met
deelnemers aan het project ‘Aangename Kennismaking’, met als doel na te gaan of de
deelnemers effectief een positieve impuls ten aanzien van het leerproces ervaren na het
doorlopen hebben van de opleiding.100

2.5 Besluit literatuurstudie
De literatuurstudie met betrekking tot de drie vraagstukken verbonden aan elearning, met name participatie, tijd-ruimte en vaardigheden, geeft duidelijk aan dat er
een aantal belangrijke drempels bestaan die de deelname aan e-learning belemmeren.
Ondanks het verhogen van de toegang tot opleidingen, het verhogen van de toegang tot
ICT en het vergroten van de digitale vaardigheden, blijven motivationele drempels een
negatieve impact hebben op de participatie tot e-learning. Aantal oorzaken zijn de
vroegere negatieve schoolervaringen van individuen, het niet inzien van het nut van
opleiding en educatie, het vertonen van weerstand tegen het formele onderwijs en het
ontbreken van zelfvertrouwen ten aanzien van het eigen leervermogen.
Dit is in grote mate zo voor individuen met een laag inkomen, een laag
opleidingsniveau, een laag jobstatus en voor ouderen. Tegelijkertijd zijn het ook deze
individuen die in grote mate gevoeliger zijn voor de problematiek van de digitale kloof en
voor het merendeel dus ook minder toegang hebben tot ICT, over minder digitale
vaardigheden beschikken en bijgevolg ook minder ervaring hebben met ICT. Bovendien
beschikken net deze individuen voor het merendeel ook minder over andere aspecten die
nodig zijn om e-learning opleidingen succesvol af te ronden, zoals de noties van online
100

Zie 3.2.2 Resultaten Empirisch Onderzoek : Het project ‘Aangename Kennismaking’
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communicatie, tijdsmanagement en zelfsturing in functie van opleiding, of de nodige
ondersteuningsmechanismen.
De invoering van ICT in opleidingen heeft dus geen activerend effect op de
participatie in educatie en opleiding. Integendeel, de literatuurstudie geeft duidelijk aan
dat de invoering van ICT in het leerproces voornamelijk ten goede komt van diegenen die
reeds over alle voordelen beschikken, met name jongeren, hoogopgeleiden, voornamelijk
van het mannelijk geslacht, met reeds meer toegang tot ICT, meer digitale vaardigheden
en meer ondersteuningsmechanismen ter beschikking.

Bijgevolg kan vanuit de

literatuurstudie gesteld worden dat de invoering van ICT in opleiding en educatie de
bestaande drempels voor niet-lerenden in grote mate bestendigt en zelfs versterkt.
Wat betreft het e-learning beleid gevoerd door VDAB, geeft de literatuurstudie
weinig uitsluitsel over de effectieve impact van het beleid op de participatie in
opleidingen. Er is weliswaar een stijging waar te nemen in het aantal deelnemers aan elearning opleidingen. Het is ook duidelijk dat de flexibiliteit qua tijd en ruimte van eopleidingen een belangrijk stimulans is tot participatie. De vraag die echter gesteld moet
worden is wie deze deelnemers aan e-opleidingen zijn? Daar VDAB slechts sinds een
beperkt aantal jaren geëngageerd is in het aanbieden van e-learning opleidingen, en
sindsdien zijn aanbod ook in grote mate heeft uitgebreid en uitgewerkt, is het niet meer
dan logisch dat het aantal deelnemers gelijkmatig oploopt. Slechts een minderheid geeft
echter aan dat een e-opleiding gevolgd wordt omwille van de mogelijkheid tot meer
zelfsturing.
Vanuit de literatuurstudie omtrent e-learning kan dus de vraag gesteld worden of de
ondervraagde respondenten niet reeds lerenden zijn die hun eigen leren verder uitwerken.
Of gaat het toch om niet-participanten gaat die een eerste stap gezet hebben naar het
volgen van een opleiding ? Ook de gegevens met betrekking tot het project ‘Aangename
Kennismaking’ geven niet aan tot in hoeverre het project er effectief in slaagt deelnemers
te stimuleren tot het volgen van bijkomende opleidingen. Het is dus zeker interessant om
specifieker na te gaan welke profielen wel deelnemen aan opleidingen en welke niet.
Verder is het zeker ook nodig dieper in te gaan op de redenen achter niet-deelname, zodat
hier in het toekomstig beleid beter op ingespeeld kan worden.
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3 Empirisch onderzoek
3.1 Methodologie
3.1.1 Doelstelling en methode

Dit empirisch onderzoek wil achterhalen met welke mogelijke problemen
cursisten geconfronteerd worden bij het gebruik van e-learning modaliteiten buiten het
terrein van usability. Om dit te realiseren werd in de eerste plaats geopteerd voor het
gebruik van focusgroepen als onderzoeksmethode. Focusgroepen maken het mogelijk
om op een eenvoudige manier een groot aantal mensen te bevragen over hun ervaringen,
specifiek vanuit hun eigen leefwereld. Het gebruik van focusgroepen laat eveneens toe
na te gaan of de aangebrachte ervaringen van toepassing zijn voor alle deelnemers of dat
het eerder om geïsoleerde ervaringen gaat. Dit doordat deelnemers aan focusgroepen
doorheen het groepsgesprek makkelijk en ongedwongen hun meningen ten opzichte van
elkaar kenbaar kunnen maken. Focusgroepen als methode maken het dus mogelijk de
individuele en gemeenschappelijke drempels bij gebruikers van e-learning faciliteiten te
achterhalen.101 Om een goed verloop van de focusgroepen te verzekeren, werden semigestructureerde vragenlijsten opgesteld. Deze vragen focussen zich opnieuw rond de drie
vraagstukken uit de literatuurstudie, met name participatie/motivatie, tijd/ruime en
vaardigheden.102
De respondenten werd eveneens gevraagd een beknopte vragenlijst in te vullen
met betrekking tot hun sociaal-economische situatie, hun kennis van ICT en hun houding
ten opzichte van opleiding in het algemeen.103 De resultaten van deze vragenlijst maken
het mogelijk om een duidelijker beeld te schetsen van de individuele karakteristieken van
de respondenten.
101

STEYAERT (S.). Participatory Methods Toolkit: A practitioner’s manual. Koning Boudewijnstichting/
viWTA/United Nations University - Comparative Regional Integration, 2003, s.l., pp. 135-144.
[Online, www.kbs-frb.be, www.viWTA.be, www.unu.cris.edu]
102
Zie bijlage nrs. 1,2.
103
Zie bijlage nr. 3.
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Om nadien de resultaten van de focusgroepen in een ruimere context te kunnen
beschouwen, werd in tweede plaats gekozen voor diepte-interviews als methode. Diepteinterviews maken het mogelijk om bepaalde aspecten grondiger te bevragen. Via diepteinterviews kan er dus op een makkelijke manier aanvullende informatie aangebracht
worden die toelaat de resultaten van de focusgroepen te duiden. Ook hier werd een semigestructureerde vragenlijst opgesteld om een correcte focus van de diepte-interviews te
verzekeren.104

3.1.2 Selectie van respondenten

De literatuurstudie geeft aan dat het voornamelijk kwetsbare bevolkingsgroepen
zijn die het minst participeren aan opleiding, en ook het minst geneigd zijn om deel te
nemen aan opleiding. Aansluitend geeft de literatuurstudie eveneens aan dat het quasi
dezelfde bevolkingsgroepen zijn die eveneens het meest gevoelig zijn voor de
problematiek van de digitale kloof.105

Dit empirisch onderzoek wil nagaan welke de

drempels zijn van gebruikers bij het gebruik van e-learning faciliteiten.

Bijgevolg

werden er voor de focusgroepen respondenten geselecteerd die gevoeliger zijn voor de
problematiek van de digitale kloof en voor niet-participatie aan opleiding, met name
laaggeschoolden en/of personen met weinig of geen PC en internetervaring.
In de eerste plaats werden er respondenten geselecteerd bij twee VDABopleidingen waarbij ICT op één of andere manier geïntegreerd is in het leerproces en
waarvan de cursisten voornamelijk laaggeschoold zijn. In overleg met VDAB viel de
keuze

hiervoor

op

respondenten

van

de

opleidingen

‘Professionele

Schoonmaaktechnieken’ (PST) en ‘Vlambooglassen’. In de cursus PST wordt gebruik
gemaakt van PC om bepaalde theoretische kennis aan te brengen, maar ook om de
cursisten gelijktijdig te laten wennen aan het gebruik van de computer. Doel van de
integratie van ICT in de cursus is hier dus tweeledig : het aanleren van theoretische
kennis èn het aanleren van ICT-vaardigheden. Bij de opleiding ‘Vlambooglassen’ is dit
104
105

Zie bijlage nr. 4.
Zie Literatuurstudie, 2.4 Schema Drempels e-Learning.
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niet het geval. De cursisten kunnen thuis of in het VDAB-opleidingscentrum via het
internet hun theorie doorlopen en instuderen. Bij deze opleiding wordt de theoretische
kennis grotendeels aangegeven via webleren. De integratie van ICT is in deze cursus niet
bedoeld om cursisten aansluitend ICT-vaardigheden aan te leren.
In de tweede plaats werden respondenten geselecteerd die weinig of geen ervaring
hebben met PC. Het betreft hier personen die de cursus ‘Aangename kennismaking met
de computer’ volgen bij VDAB.106 Met deze respondenten werden twee focusgroepen
georganiseerd.
Aanvullend werden er drie diepte-interviews afgenomen van ongeveer 1 uur.
Deze diepte-interviews werden afgenomen met de docenten van de opleidingen ‘PST’,
‘Vlambooglassen’ en ‘Aangename Kennismaking’.

3.1.3 Kwantitatieve dataverwerking

De gegevens van de schriftelijke vragenlijsten ingevuld door de verschillende
respondenten van de opleidingen ‘Vlambooglassen’, PST en ‘Aangename Kennismaking’
werden in Excel verwerkt. De keuze voor de verwerking van de gegevens viel op Excel
omwille van het beperkt aantal deelnemers, met name 26 respondenten in totaal.
Daarnaast stelde docente Laura Hallet eveneens de evaluatiedocumenten van de
cursus ‘Aangename Kennismaking’ ter beschikking. Deze documenten werden in het
afgelopen jaar ingevuld door cursisten na het afronden van de vijfdaagse opleiding. De
gegevens van deze documenten werden eveneens verwerkt in Excel omdat slechts vier
onderwerpen aansloten bij het onderwerp van dit empirisch onderzoek. In totaal werden
de gegevens van 63 evaluatiedocumenten verwerkt.

3.1.4 Kwalitatieve dataverwerking
In de eerste plaats werden de transcripties van de focusgroepen en de diepteinterviews benoemd en genummerd, zodat ieder moment van de analyse op een correcte
106

Zie Literatuurstudie, 2.5.2 Het project ‘Aangename Kennismaking’.
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manier verwezen kan worden naar de originele data. Hierdoor wordt controle van de
analyse op een later tijdstip eveneens mogelijk. Vervolgens werden de transcripties van
de focusgroepen opgedeeld in verschillende tekstsegmenten afgebakend volgens
gespreksonderwerp. Hierbij werden deze segmenten gelijktijdig benoemd aan de hand
van overkoepelende begrippen.
Hierna werden alle tekstsegmenten overgeheveld in een nieuw document, waarbij
de tekstfragmenten per onderwerp of subonderwerp werden samengebracht.

Het

integraal overnemen van de tekstsegmenten in een nieuw document, zoals hierboven
beschreven staat, zorgt voor de creatie van een overzichtelijk en duidelijk leesbaar
werkdocument. Dit nieuw gecreëerde document geeft duidelijk aan waar de belangrijkste
pijnpunten liggen voor gebruikers van e-learning faciliteiten, maar ook welke de
positieve aspecten zijn die gepaard gaan met e-learning. Op die manier wordt een
duidelijke en gestructureerde beschrijving van de resultaten van de focusgroepen en de
diepte-interviews mogelijk gemaakt.
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3.2 Kwantitatieve analyse
In de schriftelijke vragenlijst werden de respondenten verzocht een aantal sociodemografische karakteristieken aan te geven.

Hieruit blijkt dat 24 van de 26

respondenten laaggeschoold zijn. De helft van de respondenten heeft geen ervaring wat
betreft computer en internet. Dit zijn voornamelijk de respondenten van de opleiding
‘Aangename Kennismaking’, samen met enkele respondenten van de opleiding PST. De
respondenten die wel ICT-ervaring hebben, zijn voornamelijk van de opleiding
Vlambooglassen. Deze zijn ook voor het merendeel jonger. Er zijn 11 respondenten, op
een totaal van 26, die ouder zijn dan 50. Slechts één hiervan is afkomstig uit de opleiding
Vlambooglassen. De resultaten geven aan dat de meerderheid van de respondenten, met
name 17 van de 26 respondenten thuis toegang heeft tot internet. Ondanks het feit dat de
respondenten

bijna

allen laagopgeleid en
werkloos zijn, en in sé
vatbaarder zijn voor de
problematiek van de
digitale kloof, is er
voor de meerderheid
van de respondenten
dus geen sprake van
moeilijkheden

qua

toegang tot internet.
Aan de respondenten werd eveneens gevraagd hoe ze de integratie van ICT in
opleidingen evalueren. De resultaten geven duidelijk aan dat de meerderheid,
meerbepaald 21 van de 26 respondenten, de integratie van ICT in opleidingen positief
evalueren. De grote meerderheid hiervan heeft toegang tot internet in de thuisomgeving,
maar ook respondenten met toegang tot internet op werk, school of elders, vinden ICT in
opleidingen geen probleem. Slechts 5 van de 26 respondenten geeft aan dat het volgen
van opleidingen bemoeilijkt wordt door de integratie van ICT in opleidingen.
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De redenen hiervoor zijn mogelijk
verbonden met de leeftijd van de
respondenten en/of met hun kennis
van PC en internet.

Van de vijf

betreffende respondenten zijn er
vier personen ouder dan 50 en is er
één persoon ouder dan 45.

De

cijfers geven duidelijk aan dat de
jongere respondenten de integratie
van ICT in opleiding niet als
problematisch beschouwen. Dit geldt echter ook voor de meerderheid van de oudere
respondenten, met name voor 7 van de 11 respondenten ouder dan 50. Mogelijk spelen
er naast de leeftijd dus nog andere aspecten een rol. De resultaten geven aan dat de vijf
respondenten die de integratie
van

ICT

als

een

negatief

element beschouwen, allen over
weinig of geen ICT-ervaring
beschikken.
staan

Daar tegenover

echter

evenveel

respondenten met weinig of
geen

ICT-ervaring

die

opleidingen met of via ICT niet
als een probleem beschouwen,
ondanks

hun

gebrek

aan

ervaring. Besluitend kan gesteld worden dat de cijfergegevens aangeven dat er wel een
deel respondenten zijn die afkerig staan tegenover e-learning faciliteiten. De resultaten
geven echter niet duidelijk en zonder twijfel de redenen aan waarom dit zo is. Het
kwalitatief gedeelte van dit onderzoek kan desbetreffend ongetwijfeld meer informatie
geven.
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3.3 Kwalitatieve analyse e-Learning
3.3.1 Participatie – Motivatie in opleiding en educatie

De resultaten van de focusgroepen geven aan dat er verschillende elementen zijn
die een negatieve impact hebben op de participatie in opleiding en educatie. Eerst en
vooral geven de focusgroepen aan dat het niet als nuttig of waardevol percipiëren van
opleiding, ondanks een duidelijk gebrek aan kennis, een belangrijke drempel is tot
participatie in opleiding.

Tijdens de focusgroepen werd de vraag gesteld of de

respondenten in het verleden al dan niet een bijkomende opleiding volgden. Een groot
deel van de respondenten antwoordde hierop met uitdrukkingen als ‘ik had dat niet
nodig’ of ‘geen behoefte aan gehad’.107

Deze reacties werden voornamelijk bij de

cursisten van ‘Aangename Kennismaking’ vastgesteld. Deze respondenten beschikken
nochtans over weinig of geen ICT-vaardigheden en zijn dus in grote mate gebaat met een
ICT-opleiding. Omdat opleiding door verschillende van deze respondenten echter niet
als nuttig of waardevol beschouwd wordt, volgden ze in het verleden ook geen ICTopleiding. Bijgevolg kan de vraag gesteld worden waarom deze respondenten zich dan
nu wel geëngageerd hebben in een ICT-opleiding. Uit de focusgroepen blijkt dat het
merendeel van de cursisten van ‘Aangename Kennismaking’ hun huidige opleiding volgt
omdat ze een quasi verplichtende uitnodiging van VDAB kregen. In deze uitnodiging
werd geïmpliceerd dat niet deelnemen aan de opleiding op termijn mogelijk tot verlies
van de werkloosheidsuitkering leidt. Het is dus niet vanuit de eigen noden en behoeften
dat deze respondenten kozen voor de opleiding.

Het gebrek aan interesse voor

bijscholing is bijgevolg een belangrijke drempel voor participatie in opleiding.
Een tweede problematisch element dat door verschillende respondenten in de
groepsgesprekken werd aangegeven is een gebrek aan leercapaciteiten en/of een gebrek
aan vertrouwen in het eigen leervermogen.

107

Resultaten Kwalitatief Onderzoek, p. 8, AK 11, AK 16, AK 28.
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“Ik heb wel de kans gekregen, maar ik kon dat niet, ik heb mijzelf zo
buitenspel gezet natuurlijk, ... ik heb het moeten opgeven omdat ik
het niet kon, ik kon niet volgen.”108
Meerdere respondenten geven aan dat ze de vroegere opleidingen die hen werden
aangeboden of die ze op eigen initiatief gevolgd hebben, niet met succes konden afronden
omdat deze opleidingen voor hen te moeilijk of te veeleisend waren.

Ook geven

verscheidene respondenten aan dat hun vroegere schoolervaringen er toe geleid hebben
dat ze geen bijkomende opleidingen meer gevolgd hebben. Ook de docenten geven aan
dat dit voor meerdere cursisten een probleem is.
“Dat is al van vroeger dat ik niet zo kan studeren”109
“De thuissituatie heeft er ook veel mee te maken, en ook ... een
slecht verleden op school, ... die heeft schrik van : oei, het gaat daar
toch ook niet zo zijn als dat ik al meegemaakt heb.”110
De resultaten geven aansluitend aan dat het vroegere schooltraject voor een groot deel
mee de participatie in en de richting van toekomstige opleidingen bepaalt.
“Ik volg nu PST omdat ik eigenlijk vroeger al particuliere
schoonmaak gevolgd heb, ... omdat ik nog geen machines kende.”111
De vroegere leerervaringen van individuen kunnen dus een positief of een negatief effect
hebben op de participatie in opleiding en educatie.
Een andere element dat eveneens een voor- en nadelig effect heeft op de
participatie in opleiding, zijn de opleidingsopportuniteiten die aangeboden worden door
de werkgever. Verschillende respondenten geven aan dat ze bepaalde vaardigheden
verkregen omdat hun werkgever hen toeliet hiervoor een opleiding te volgen tijdens of na
de werkuren. Andere respondenten daarentegen geven aan dat ze vroeger nooit bepaalde
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opleidingen gevolgd hebben, omdat deze mogelijkheid hen niet aangeboden werd door de
werkgever.
“Ik heb vroeger nooit de kans gekregen om vanuit het werk
opleidingen te volgen (Cfr. bloemist, verkoop, stikatelier) ...”112
De werkgever speelt dus eveneens een belangrijke rol met betrekking tot de participatie
van individuen in opleiding en educatie.

3.3.2 Beleving van Tijd en Ruimte
Met betrekking tot de beleving van tijd en ruimte bij individuen geëngageerd in
één of andere vorm van opleiding, zijn er duidelijk een aantal elementen die een
belangrijke rol spelen. Een eerste belangrijk element is de tijd waarover individuen
beschikken. Verschillende individuen geven aan dat veranderingen in hun persoonlijk
leven extra tijd creëerden. Deze extra tijd, voornamelijk ontstaan door het wegvallen van
een aantal verantwoordelijkheden, maakte het voor hen mogelijk een opleiding te volgen.
“Ik begin vrije tijd te krijgen, de kinderen zijn groot, dus ...”113
“Ik heb altijd gezegd : val ik ooit zonder werk, dan ga ik een cursus
volgen omdat ge er dan ook tijd voor hebt”114
Daar tegenover staan echter een groot aantal respondenten die een gebrek aan tijd
aangeven als een belangrijke reden tot het niet kunnen volgen van opleidingen.
Voornamelijk de tijdsbesteding in functie van het gezin, het werk of sociale activiteiten
buitenshuis, blijkt de oorzaak te zijn van gebrek aan tijd voor opleidingen. Gesteld wordt
dat “als ge een gezin hebt, en ge gaat werken, dan schiet er geen tijd meer over voor
cursussen” of “ik werkte full time, ook ’s zondags, ik zag dat echt niet zitten”.115 Het zijn
voornamelijk de vrouwelijke respondenten die dit gebrek aan tijd als problematisch
112
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ervaren. Ook voor de vrouwelijke respondenten die zich wel engageerden in opleiding,
speelt tijdsbesteding een belangrijke rol. Een respondente verwoordde het zo :
‘Dat ik het thuis ook kan doen, dat was wel handig, maar ik wil niet
dat het moet, ... want dan wordt het te zwaar voor mij, ik heb ook
nog een privé-leven thuis, ik ben geen 12 meer dat ik echt alleen
maar met mijn huiswerk kan bezig zijn.’116
Een tweede belangrijk element is de creatie van een gepaste leeromgeving.
Tijdens de groepsgesprekken werd duidelijk aangegeven dat de fysieke plaats van de
leeromgeving afhankelijk is van de individuele leerstijl en leerbehoeften.

De ene

respondent leert makkelijker op het opleidingscentrum omdat “dat thuis gewoon niet te
combineren valt, hier (Cfr. het opleidingscentrum) zit ge in de juiste omgeving en ge leeft
u nog een beetje in, dan kunt ge dat ook gemakkelijk linken vind ik, ... als ik hier zit gaat
dat precies vanzelf.”117 Andere respondenten geven aan dat het voor hen beter is thuis te
studeren omdat “thuis zijt ge er wel neiger mee bezig, want thuis zijt ge meer op uw
gemak en kunt ge u beter concentreren”.118

Verschillende respondenten geven echter

aan dat zij de thuisomgeving eigenlijk niet als een leeromgeving beschouwen. Zij staan
weigerachtig tegenover het idee hun thuisomgeving te gebruiken in functie van hun
opleiding.
“Thuis is thuis, ... ze moeten u ’s avonds met rust laten, ... ik wil
daar thuis niet meer mee bezig zijn.”119
Deze respondenten willen hun thuisomgeving dus niet erkennen als een mogelijke
leeromgeving. Zij zullen bijgevolg ook niet participeren in opleidingen waarbij de
leerstof volledig of deels thuis via e-learning applicaties moet afgewerkt worden. Het
aanbieden van opleidingen via een opleidingscentrum blijft dus noodzakelijk om
bepaalde individuen aan te zetten tot participatie in opleiding.
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Voor verschillende anderen is thuis leren of werken in functie van de opleiding
die ze volgen, wel een evidentie. Sommige cursisten van de opleiding Vlambooglassen
hebben thuis zelfs een kleine laspost geïnstalleerd. Hierdoor kunnen ze thuis via webleren
nog een aantal theoretische oefeningen in de praktijk uitproberen. Het creëren van een
leeromgeving in de thuissituatie blijkt in de praktijk echter niet even eenvoudig te zijn
voor iedereen. Gesteld wordt :“thuis hebt ge nood aan een rustige omgeving, waar
niemand passeert, op uw kamer of op de zolder, ... ge kunt dat niet doen in een keuken of
zo waar dat ze aan het koken zijn”.120
Een belangrijk aspect blijft natuurlijk ook de toegang tot ICT. De resultaten
geven duidelijk aan dat niemand van de respondenten een tekort aan toegang ervaart op
het opleidingscentrum van VDAB, noch wat de beschikbare tijd, noch wat de beschikbare
infrastructuur betreft.

In de thuisomgeving daarentegen worden verschillende

respondenten wel met problemen geconfronteerd.

Deze problemen zijn tweeledig.

Enerzijds zijn er personen die wel toegang hebben tot PC en internet thuis, maar die er
niet in slagen deze ook effectief te gebruiken.
“Het hangt er ook van af : mijn man zit daar op, mijn twee zonen, ...
en daar schiet niets over voor mij.”121
Anderzijds zijn er personen die omwille van hun beperkte financiële situatie geen
toegang hebben tot PC en internet.
“Een PC dat is duur, dat kost misschien 800 euro of zo, mijn vrouw
en ik hebben het nu al héél moeilijk om rond te komen ... ik ben nu
werkloos, mijn vrouw werkt, ... ik kan juist mijn huur betalen, ik heb
bijna niets meer over, en dan zeggen : ik ga internet pakken, ... dat
iedereen maar normaal vindt.”122
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3.3.3 Vaardigheden : Houding tav ICT

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat het kunnen gebruiken van
computer en internet een voordeel is. De alomtegenwoordigheid van ICT in het
maatschappelijk leven wordt echter niet door alle respondenten als positief gepercipieerd.
Gesteld wordt onder meer dat het ‘belachelijk is dat men computer moet kennen om zijn
eigen centen te kunnen afhalen’.123 De resultaten geven echter eveneens aan dat de
meeste respondenten die niet met internet kunnen werken, dit aanvoelen als een tekort,
ongeacht of ze positief of negatief staan tegenover het gebruik van PC en internet.
“Bij mij vind ik dat wel aankomen als een tekort, vooral als ge
tussen mensen zit die bezig zijn over hun PC, dan denk ik ‘ik zal
maar zwijgen, want ik ken daar niets van’. En dan voel je je wel een
beetje dom.”124
Een klein aantal respondenten daarentegen ervaren hun gebrek aan ICT-vaardigheden
niet als een tekort. Zij beschouwen computer en internet eerder als overbodig. Ze zien
het nut van deze ICT niet in. Gevolg hiervan is dat deze respondenten evenmin geneigd
zijn hun ICT-vaardigheden te verbeteren, ondanks het feit dat sommigen onder hen geen
problemen hebben met het verkrijgen toegang tot PC en internet.
“Waarom zouden we dat eigenlijk nodig hebben, ik doe al vijftig
jaar zonder, dus ... Ik heb er nooit behoefte aan gehad om het te
doen, en ik moet zeggen, al die spullen, dat interesseert me niet zo
fel, ... Die PC staat daar, maar ik ben daar altijd ver van af
gebleven.”125
Belangrijke drempel tot e-learning is bijgevolg het gebrek aan interesse en motivatie voor
het gebruiken van ICT in het algemeen en bijgevolg ook voor het gebruiken van elearning faciliteiten.
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3.3.4 Vaardigheden : Knoppenangst
Knoppenangst is een reëel probleem voor verschillende respondenten van de drie
opleidingen.

In iedere opleiding zitten wel één of meerdere personen bij wie de

confrontatie met computer en internet gepaard gaat met angst, stress en onzekerheid. De
resultaten geven aan dat het hier voornamelijk personen betreft met weinig of geen ICTvaardigheden. Bovendien weerhouden deze gevoelens de personen in kwestie er van PC
en internet ten volle te benutten.
“En dan heb ik schrik als ik de computer opzet, dat ik iets verkeerd
ga doen, en dat er iets weg gaat zijn, ... als dat ding hapert, dan roep
ik, dat overdondert u, ... ge wordt daar ambetant van en dan krijgt
ge ook de bevestiging ‘ik kan er niets van’.” 126
“Ik heb veel last als ik er achter zit, als het niet rap genoeg gaat,
word ik rap zenuwachtig, ik ben liever buiten dan achter een
computer.”127
De cursus ‘Aangename Kennismaking’ werd deels opgestart om van de eerste
kennismaking van ICT-leken met computer en internet een aangename ervaring te
maken, onder meer met de bedoeling gevoelens als angst, stress en onzekerheid in
grotendeels weg te werken. Uit de groepsgesprekken met de cursisten ‘Aangename
Kennismaking’ blijkt dat dit voor een deel van hen ook effectief gerealiseerd wordt.
“Als ge er niets van kende, zijt ge er toch zeker mee geholpen, de
schrik is weg.”128
Ook de docente van ‘Aangename Kennismaking’ geeft aan dat het een evolutie is die bij
iedere cursistengroep weerkeert.
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“Dat is iets dat ik terug zie, die evolutie, die onzekerheid van in het
begin, zo van, die schrik, en dat evolueert naar iets van, oh, ze
beginnen al vlot die PC aan te zetten, dat begint al wat vertrouwd te
worden, dat graag doen, ... dat is over het algemeen een evolutie die
ik al elke keer bijna herkend heb, ... niet bij heel de groep, maar toch
met een groot deel van de groep.”129
Zij geeft evenwel ook aan dat dit niet voor iedereen geldt. Verschillende respondenten
geven aan dat zij ondanks de cursus nog steeds geconfronteerd worden met angst voor
computers en dat zij nog steeds over onvoldoende kennis en zelfvertrouwen beschikken
om de computer en internet op een zelfstandige manier te gebruiken. Voor een deel van
de respondenten blijft knoppenangst dus een belemmerende factor voor het gebruik van
e-learning faciliteiten.

3.3.5 Vaardigheden : Zelfsturing
De resultaten geven aan dat een groot deel van de respondenten vanuit sturing
door derden in hun huidige opleiding zijn beland. Een groot aantal respondenten volgt
hun huidige opleiding omdat ze een uitnodiging kregen van VDAB.

Verschillende

anderen zijn in hun huidige opleiding terecht gekomen na een gesprek met hun
consulente van VDAB of van 50+ trajectbegeleiding. Nog anderen zijn in hun opleiding
terechtgekomen vanuit input van vrienden of kennissen.
“Ik kuiste graag en ze hebben gezegd dat ze dat hier deden, ik ben zo
bij iemand geweest en die zei : dan moet je naar de VDAB in
Diest.”130
Vanuit de ervaringen van verschillende respondenten wordt echter ook duidelijk
dat de sturing door derden ook op een foutieve manier kan gebeuren.

Dit bleek

voornamelijk het geval voor de personen die deelnamen aan de opleiding ‘Aangename
Kennismaking’. Uit de gesprekken met zowel de cursisten als de docente bleek duidelijk
dat verschillende cursisten bij ‘Aangename Kennismaking’ niet op hun plaats zaten
129
130
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omdat hun ICT-vaardigheden reeds van een veel hoger niveau waren.

Het quasi

verplichtende aspect van de opleiding maakt echter dat de respondenten zich toch
inschreven voor de cursus, voornamelijk uit angst hun werkloosheidsuitkering te
verliezen.
“Ik heb die cursus niet moeten doen, ik ben daar geweest, maar ik
kon daar blijkbaar niets gaan doen .... de lessen waren te simpel ...
maar ze hebben mij daarvoor gezegd dat ik moest komen en ik wil
wel mijnen dop niet kwijt, dus ...131
Een oorzaak van deze foutieve sturing is ongetwijfeld dat VDAB geen
gestandaardiseerde screeningtest heeft die mensen naar de voor hen correcte ICTopleiding loodst. Het onderzoek geeft aan dat er op dit moment verschillende manieren
worden gehanteerd om mensen al dan niet naar de opleiding ‘Aangename Kennismaking’
of diens vervolgopleiding ‘Intro PC’ te verwijzen. In één regio worden er bijvoorbeeld
infomomenten georganiseerd waarop een 100-tal personen uitgenodigd worden. Hier
moeten personen aangeven of ze al dan niet de opleiding ‘Aangename Kennismaking’
willen volgen. De personen die zich meteen inschrijven mogen daarna vertrekken. De
anderen moeten één voor één bij de verantwoordelijke langsgaan en aangeven waarom ze
de opleiding niet willen volgen. Een respondente ervaarde het op deze manier :
“Dat infogesprek is met circa 100 man, en iedereen moet één voor
één naar voor gaan, dat is een inefficiënte bedoening tot en met, ...
ik dacht ‘ik ga mij niet inschrijven wan ik kan daar niets mee doen,
maar dan moest iedereen één voor één naar voor en dat duurde en ik
dacht : fuck, ik zal het maar rap doen, ik kan er misschien toch iets
leren, maar nu, ik heb van deze cursus niets bijgeleerd, ik kon het
allemaal al.”132
In een andere regio wordt dan weer gebruik gemaakt van een schriftelijke
vragenlijst van 2 pagina’s waarin gepeild wordt naar bepaalde kennis over internet en
computer. Deze vragenlijst is een eerste stap in de richting van een goede screening.
Sommige vragen op de lijst zijn echter dubbelzinnig, en waren zelfs voor mijzelf,
131
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allesbehalve een ICT-leek, moeilijk te beantwoorden. Een betere en meer toepasselijke
opmaak van een dergelijke vragenlijst en een verspreid gebruik ervan binnen VDAB, is
dus zeker een must voor een betere sturing van potentiële cursisten.
Een ander opvallend aspect dat eveneens voornamelijk bij de cursisten van
‘Aangename Kennismaking’ naar voor komt is de contradictie tussen het idee van
zelfsturing dat leeft bij de respondenten en hun effectieve toestroom naar de opleiding via
VDAB. Een groot deel van de respondenten van ‘Aangename Kennismaking’ geeft aan
dat ze op eigen initiatief of vanuit eigen interesse deelnemen aan de opleiding.
Contradictie is echter dat een groot deel van de deelnemers terechtgekomen zijn bij de
opleiding vanuit de ‘verplichtende’ uitnodiging van VDAB. Hun ‘eigen interesse’ heeft
er in het verleden niet voor gezorgd dat ze zich geëngageerd hebben in het volgen van
een ICT-opleiding. Dit wordt nogmaals duidelijk in de antwoorden die sommige
respondenten geven op de vraag waarom ze vroeger geen opleiding gevolgd hebben,
zoals onder meer ‘ik wist het niet’ of ‘ik heb vroeger geen uitnodiging gehad’.133 Er is
dus een opvallend verschil tussen wat de respondenten zouden willen en wat ze effectief
ook doen. Dit wordt eveneens aangetoond in de twee volgende voorbeelden.
“Via de site van VDAB, ik had eerst naar het filmpje gekeken, en
dan gekeken naar hoe lang de opleiding zougaan duren en wat dat
precies inhield, en dan heb ik een vraag gestuurd naar VDAB, en
dan heb ik een uitnodiging gekregen via internet ... en zo ben ik hier
naar toe gekomen, ik heb het wel zelf gekozen ...
(even later zegt dezelfde persoon het volgende)
En ik wilde schilderen gaan doen, ik had me wel ingeschreven maar
ik heb het niet gedaan omdat mijn vrienden eigenlijk, het meer
vonden voor mannen, en ze vonden het te zwaar en ... nu zit ik naast
het lokaal schilderen en ... daar zijn gewoon vrouwen en zo ... Ik
vind het eigenlijk stom dat ik naar andere mensen heb geluisterd.134
Ik heb deze opleiding (PST) gekozen omdat ik wou zien hoe je op een
goeie en deftige manier kunt poetsen, ik heb eerst gezien wat er was
en dan heb ik gezegd van ‘ja, dat lijkt mij wel eens interessant om te
gaan volgen’, en zo ben ik hier terechtgekomen
(even later zegt dezelfde persoon het volgende )
133
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Dit is mijn derde cursus waar ik feitelijk ben binnen geraakt, ik heb
ook testen gedaan voor schilderen en behangen, en ook voor
onderhoud van gebouwen, maar daar was ne grote wachtlijst, dan
zeiden ze : dat zal zijn voor mei, juni, juli, ... bij PST kon ik eerder
beginnen dus heb ik gezegd ‘ja, dan volg ik dat van schoonmaak’135
Deze twee voorbeelden geven duidelijk aan dat er een groot verschil bestaat tussen de
perceptie van personen over hun eigen handelen, en de effectieve realiteit van hoe
bepaalde keuzes zijn ontstaan. Verschillende externe elementen beïnvloeden dus de
keuze van individuen voor één of andere opleiding.
Sturing is echter niet voor alle respondenten een noodzaak. Uit de resultaten
komt naar voor dat een grote groep cursisten van ‘Vlambooglassen’ en PST meer
zelfgestuurd en zelfbewust aan hun opleiding begonnen zijn. Gesteld wordt onder meer
dat ‘ik wist al van vroeger dat ik een opleiding lassen ging volgen’ of ‘ik had hier
vroeger al een opleiding gevolgd in 2004 en zo wist ik van deze cursus’.136

Dit

verhoogde niveau van zelfsturing wordt ook duidelijk bij de antwoorden op de vraag of
de respondenten thuis nog werken voor de cursus. Een groot deel van de cursisten
‘Vlambooglassen’ geeft bijvoorbeeld aan dat ze thuis nog informatie opzoeken over
bepaalde lastechnieken of nieuwe lasmethodes. De verschillende docenten geven echter
aan dat dit echter zeer persoonsgebonden is.
“Wij geven zoveel informatie aan, er zijn mensen die dat op een
degelijke manier gebruiken ... die gericht vragen stellen, maar je
hebt mensen, die zijn op het einde van hun opleiding, ... en dan vind
je het handboek in de kleedkamers, of op een kast, of in de
vuilbak.137
Een bijkomend element dat de zelfsturing van individuen beïnvloedt is het
bewustzijn van het eigen kennisniveau.

Van zelfsturing kan pas sprake zijn als

individuen zich effectief bewust zijn van hun eigen kennisniveau. Dit is echter niet bij
iedereen zo.
135
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“Ik heb een test van de computer hier gedaan en die was niet zo
goed, dus nu is het zo van : ‘misschien weet ik toch niet alles’, maar
wat ik weet, mag ik ook direct gebruiken thuis, ... en op bepaalde
sites gaan, die mijn vader zegt dat ik daar op mag, dat doe ik wel,
maar als ik dan nieuwe sites ofzo moet zoeken, dat doe ik niet.138
Pas op het moment dat een individu de lacunes in zijn kennis kan identificeren, kunnen
deze mogelijk weggewerkt worden door middel van het volgen van een opleiding. Ook
hier speelt sturing door derden een belangrijke rol bij de identificatie van deze lacunes in
kennis. Uit de focusgroepen blijkt dus dat een deel van de respondenten geen behoefte
heeft aan sturing. Voor een andere groep daarentegen is sturing een noodzakelijke
voorwaarde tot participatie in opleiding.

3.3.6 Vaardigheden : Discipline

Uit de groepsgesprekken komt naar voor dat een deel van de respondenten er geen
probleem mee heeft om thuis te werken in functie van hun opleiding. Voor een ander
deel blijkt het thuis volgen van een opleiding echter wel problematisch. Verschillende
respondenten geven hiervoor een gebrek aan discipline als reden aan.
“Thuis doet ge niks, de afleiding is te groot, ge zit op die site (Cfr.
cursus webleren), als het tegen steekt, ge legt het efkes weg en dan
gaat ge ander dingen doen op uwe computer ... en voor dat ge het
weet is het tien uur ’s avonds en hebt ge nog niets gedaan.”139
Dezelfde respondenten kiezen er bijgevolg ook voor om een opleiding te volgen in het
opleidingscentrum, of met voldoende ondersteuning en sturing van een coach. Ook hier
geven de docenten aan dat het al dan niet beschikken over voldoende discipline voor
zelfgestuurd leren, zeer persoonsgebonden is. Gesteld wordt dat “het afhangt van de ene
persoon tot de andere, ... er zijn er waar je de cursus nu kan meegeven ... binnen een
maand komt die terug en is die mooi afgewerkt, ... er zijn er ook die je echt voortdurend
138
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achter de veren moet zitten ... de ene heeft discipline en de andere niet.”140 Of ook :
“laten ze niets van zich horen, dan ga ik zelf eens een mailtje of een telefoontje doen en
dan vang ik zo al eens een beetje op hoe dat zit, en dan gebeurt het soms inderdaad dat
dat thuis niet lukt, ... dan gebeurt het wel dat we hen naar hier halen om hier te komen
werken, dat is een kwestie van opvolging.”141 Uit deze uitspraken wordt duidelijk dat de
rol van de docent, ook in een e-learning context, zeker niet onderschat of genegeerd mag
worden. Bepaalde individuen gaan in voldoende mate zelfgestuurd te werk, maar voor
andere individuen is ondersteuning en sturing door de docent een noodzakelijk element
voor het succesvol afronden van een opleiding.
3.3.7 Vaardigheden : Ondersteuningsmechanismen

De resultaten van de focusgroepen geven duidelijk aan dat verschillende
respondenten volledig thuisonderwijs via internet niet als een optie zien. Een belangrijke
reden hiervoor is het gebrek aan ondersteuning en hulp in de thuisomgeving.
“Een opleiding thuis, nee, thuis zit ge maar alleen, er is niemand om
u te helpen, ... ik denk niet dat ik dat kan thuis, ik heb uitleg
nodig.”142
Ook de docente verantwoordelijke voor ‘Aangename Kennismaking’ en de cursussen
open leren en afstandsleren, geeft aan dat ondersteuning een belangrijk item is voor
cursisten. Als cursisten de keuze krijgen tussen open leren (Cfr. in het opleidingscentrum)
en afstandsleren (volledig individueel en onafhankelijk in de thuisomgeving), kiest het
merendeel voor open leren omdat hier direct hulp kan gevraagd worden.
“Liever hier in het opleidingscentrum, dat geeft meer een
zekerheidsgevoel, als ik iets niet kan, leggen ze het mij nog eens
extra uit.”143
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Een groot aantal respondenten heeft dus een voorkeur voor het volgen van een cursus in
het opleidingscentrum omdat hier op ieder moment directe hulp en ondersteuning
gegeven wordt. Ook hier geven de resultaten dus aan dat de rol van de docent ook in elearning applicaties niet mag onderschat worden.
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3.4 Kwalitatieve Analyse PST
3.4.1 e-Learning applicaties versus traditionele leermiddelen

Uit het groepsgesprek met de respondenten van de opleiding PST blijkt dat er
momenteel vier verschillende leermiddelen gehanteerd worden, met name een CD-rom,
de video’s, een handboek en de docent.

Uit de reacties van de respondenten over hun

ervaringen met deze verschillende leermiddelen blijkt dat verschillende personen
eveneens verschillende leerstijlen hebben. Zo zijn er verschillende personen die zich
aangesproken voelen door docentgestuurd onderwijs.
“Ik luister graag naar wat in een boek geschreven staat, dat iemand
dat dan verteld, dan moet je er gewoon naar luisteren in plaats van
zelf te gaan lezen.”144
Anderen daarentegen lezen en leren liever zelf uit een handboek. Gesteld wordt dat “op
papier heeft het een bepaalde moeilijkheidsgraad, ik vind dat wel leuk.”145 Nog anderen
daarentegen vinden het gebruik van video’s makkelijker omdat ze dan kunnen leren door
te luisteren en te kijken.
“Dan zie je uw fouten ... want als je dat zelf doet, dan zie je dat niet,
daarom vind ik die video’s ook veel leuker omdat je dan ziet wat ze
doen en zo begrijp je uw eigen fouten eigenlijk ook die je maakt.”146
Over deze meer klassieke leermiddelen werden doorheen het gesprek geen negatieve
aspecten aangebracht door de respondenten. Over het gebruik van de CD-rom werden
daarentegen verschillende negatieve ervaringen geuit.

Een eerste opmerking werd

gegeven over de moeilijkheidsgraad van de oefeningen op de CD-rom. Die werd door
het merendeel als te gemakkelijk beschouwd. Een andere opmerking, en daarover waren
de meningen anoniem, betreft het gebruik van animatiefiguren en tekeningen op de CDrom. Alle respondenten vonden dit storend.
144

Idem, p. 30, PST 05.
Idem, p. 30, PST 03.
146
Idem, p. 29, PST 14.
145
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“Ik vind het kinderachtig, zo met tekeningen en animatiedingetjes en
zo, dat vind ik niet leuk om mee te werken, dat is niet plezant.”147
Sommigen gaven aan dat ze zich afvroegen of de CD-rom nu gemaakt was voor
volwassenen of voor kinderen. De docente gaf evenwel aan dat bij de opmaak van de
CD-rom speciaal gekozen werd voor het gebruik van animatie om het leerproces
aangenamer te maken. Deze tegenstelling geeft aan dat het belangrijk is dat bij de
ontwikkeling van cursussen rekening moet gehouden worden met de noden en
verwachtingen van gebruikers.

Dit kan mogelijk door een gebruikersgeoriënteerde

ontwikkeling van cursussen.
Een derde opmerking werd gegeven over de impact van de CD-rom op het
leerproces. Van de klassiekere leermiddelen werd aangegeven dat ze het leerproces
vergemakkelijken. De impact van de CD-rom werd echter in vraag gesteld :
“... ik vind het ook beter als je het hoort dan als je het op PC moet
doen, ik denk dat dat misschien beter blijft hangen.”148
Ondanks de negatieve ervaringen van de respondenten met de CD-rom, gaf het
merendeel van hen wel aan dat de CD-rom als leermiddel in de opleiding mag blijven.
Gesteld wordt dat “het een extra is dat er dan bij komt, de computer, dat is wel handig,
het hoort er wel bij”. Ook wordt aangegeven dat “indien het handboek op CD-rom zou
staan, dan zou ik het wel handig vinden dat je dan een onderdeel nog even kan doorlezen
of doornemen”.149

3.4.2 Impact op ICT-vaardigheden

De integratie van ICT in de opleiding PST is eveneens bedoeld om de ICTvaardigheden van de cursisten te verbeteren. De resultaten van de focusgroepen geven

147

Idem, p. 28, PST 03, p. 29, PST 13.
Idem, p. 29, PST 05.
149
Idem, p. 28, PST 03, PST 05.
148
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echter niet aan of dit effectief gerealiseerd wordt. Het merendeel van de tijd zitten de
cursisten met twee of meer aan de computer. Dit wordt ook aangegeven door de docente:
“Als er één is die het niet zo graag doet, of minder kennis heeft,
probeer ik die samen te zetten met iemand die het wel doet, en die
ook wat meer kennis heeft.”150
Probleem hier is dat het leren gebruiken van ICT voor een groot deel gerealiseerd wordt
door praktijkervaring. Indien cursisten met lage ICT-ervaring bij cursisten met veel
ervaring geplaatst worden, zal het bijna altijd de laatste zijn die de leiding neemt in het
gebruik. De persoon met weinig ervaring zal bijgevolg ook geen extra ervaring opdoen.
Bij het uittesten van de WIS-computer geeft de docente aan dat ze de praktische
uitvoering wel overlaat aan individuele cursisten. Deze manier van werken kan ook beter
toegepast worden bij het gebruik van de CD-rom. Als iedere cursist zelfstandig en alleen
op PC werkt, is de kans groter dat dit effectief leidt tot betere ICT vaardigheden.

3.4.3 Schema Analyse ‘PST’ – Vergelijking leermiddelen
VOORDELEN

CD-rom

NADELEN

Handig

Inhoudelijk onvoldoende
Volledige handboek mag

Kennismaking met ICT

Aanleren ICT-vaardigheden
niet 100% gegarandeerd
Te eenvoudig
Te kinderachtig

Video

Handboek
Docent

150

Handig
Zien = leren
Enkel luisteren = makkelijk
Moeilijkheidsgraad
Goed ondersteuningsmiddel
Aangenaam leermiddel
Luisteren = leren

Idem, p. 29, DPST 03.
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3.5 Kwalitatieve Analyse Vlambooglassen
3.5.1 Webleren versus traditionele handboek

Bij de opleiding Vlambooglassen worden er twee leermiddelen gebruikt om de
cursisten de nodige theorie aan te leren, met name een handboek en een cursus via
webleren. De cursus webleren werd geïntegreerd omdat hierdoor een ongelijke instroom
van cursisten naar de opleiding mogelijk wordt. Door het webleren kan iedere cursist op
het voor hem gepaste moment specifieke theorie instuderen zonder dat daarvoor continue
begeleiding nodig is van de docenten. Het handboek wordt daarnaast gebruikt omdat nog
niet alle modules voor het webleren zijn afgewerkt. Tijdens de focusgroep met de
cursisten werd dieper ingegaan op de voor- en nadelen van ieder leermiddel. Uit de
resultaten blijkt dat de voordelen van het ene leermiddel (Cfr. handboek) in meerdere
gevallen overeenstemt met de nadelen van het andere leermiddel (Cfr. webleren).151
De cursisten geven onder meer aan dat het webleren inhoudelijk eigenlijk niet
voldoet. Er zijn bepaalde items die wel in het handboek aan bod komen, maar die niet
vermeld worden in het webleren. Gevolg hiervan is dat de cursisten geen vertrouwen
hebben in het webleren als leerinstrument.
“Het systeem is nog niet helemaal te vertrouwen, het is gewoon
ontoereikend, de normen komen er niet in voor, echt specifieke
dingen komen er niet in voor, ... in dat webleren heb ik toch al wat
foutjes gezien”. 152
Het boek daarentegen wordt wel als betrouwbaar gepercipieerd. Toch wordt ook
aangegeven dat het boek inhoudelijk verouderd is en eigenlijk wel een opfrisbeurt kan
gebruiken. Met betrekking tot het webleren ervaren zowel docenten als cursisten ook dat
het inhoudelijk enorm langdradig is. Hierdoor staan sommige cursisten weigerachtig
tegenover het gebruik van de cursus via webleren.

151
152

Zie Schema analyse Vlambooglassen – vergelijking leermiddelen.
Idem, p. 22, VB 04, VB 12, VB 18.
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“Het zou niet zo uitgerokken moeten zijn, ... het komt niet goed over
dat ge altijd dezelfde vragen krijgt, ... dat geeft geen goede indruk op
mij, ik doe het omdat het verplicht is.”153
Een voordeel van het webleren blijkt echter de aanwezigheid van vraagjes te zijn
doorheen de leerstof. Zowel de docenten als de cursisten geven dit aan als een positief
aspect van het webleren. Gesteld wordt dat een uitbreiding van het webleren met een
soort testbatterij van mogelijke vragen interessant zou zijn opdat cursisten zich beter
kunnen voorbereiden op hun examen.
“Ik had voor de volgende cursussen wel graag webleren gehad want
dan had ik die vraagskes gehad, dat is echt gemakkelijk, ... als ze
webleren moesten afschaffen zouden we vooral de vragen
missen.”154
Een nadeel aan deze vraagjes is echter dat ze geen apart onderdeel van de cursus vormen.
De vragen zijn doorheen de theorie in de cursus geïntegreerd. Hierdoor is het voor
cursisten moeilijk om op een eenvoudige manier alleen de vragen te consulteren. De
ondervraagde cursisten pleiten daarom voor de integratie van een uitgebreide zoekfunctie
in het webleren. Deze ontbreekt momenteel nog. De ervaringen van de respondenten
geven aan dat dit voor hen een probleem is:
“Het is moeilijk om iets terug te vinden omdat er zoveel instaat, als
ge dan iets specifiek moet terug hebben, dan moet ge een half uur
zitten zoeken, ... ze zouden beter een uitgebreide zoekfunctie
installeren, dat zou tijd besparen”.155
Het feit dat gelijkaardige vragen in het handboek ontbreken, vinden verschillende
respondenten een groot nadeel van het handboek en maakt dat deze respondenten liever
gebruik maken van het webleren.
Een groot deel van de respondenten vinden echter dat het belangrijk is dat het
handboek als leerinstrument blijft. Gesteld wordt dat het boek onder meer moet blijven
153

Idem, p. 23, VB 04, VB 05, VB 12, VB 19, DVB 04, DVB 13.
Idem, p. 21, VB 07, VB 18, VB 19, DVB 13.
155
Idem, p. 24, VB 07, VB 18.
154
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voor diegenen die niet zo goed met de computer kunnen werken, maar ook voor diegenen
die thuis geen computer hebben. Ook geeft een respondent aan dat het gebruik van het
handboek in combinatie met de praktijkoefeningen in de lascabines makkelijker is.
“Ge staat aan uw laspost, ge zijt aan het lassen en ge hebt iets
nodig, ge kijkt eens in uw boek, ge draait dien boek open en ge ziet
het, ge hebt het, tegenover uw PC, die staat niet naast uwe laspost,
dan moet ge eerst naar hier komen (Cfr. computerlokaal), en dan
hier zoeken, dan zijt ge al een half uur kwijt voordat ge ... tegenover
als ge dien boek naast u liggen hebt, kunt ge direct kijken hé.”156
Ook wordt door enkele respondenten gesteld dat “het handboek beter is, de computer die
kan lastig doen”.157 Verschillende respondenten geven inderdaad aan dat het soms lastig
is om met de cursus webleren te werken omdat “voornamelijk dat inloggen een probleem
is, ... dat duurt soms wel een kwartier, ... de ene keer lukt het en dan weer niet”.158
Een ander nadeel van het handboek is dan weer dat er geen referenties in
weergegeven worden van het webleren. Zowel voor de docenten als de cursisten is het
daardoor moeilijk om te bepalen wanneer van het webleren overgeschakeld moet worden
naar het handboek en omgekeerd.

Ook is er nu veel overlapping tussen beide

leermiddelen. Zowel de cursisten als de docenten ervaren dit als storend.
“Veel informatie komt altijd maar terug, ... ge krijgt enorm veel
overlapping, van hetgeen dat in de cursus kan gelezen worden en dat
komt dan in het webleren ook nog eens aan bod, ... dat ik zeg :
jonge, ik heb het nu al wel gezien.”159
Verschillende cursisten geven aan dat een goede combinatie van het handboek met het
webleren ideaal zou zijn. Gesteld wordt dat “er meer moet samengewerkt worden met
het boek en dat webleren, ... het moet elkaar aanvullen.160

156

Idem, p. 24, VB 18.
Idem, p. 22, VB 08.
158
Idem, p. 24, VB 07, DVB 02
159
Idem, p. 24, DVB 04, DVB 13.
160
Idem, p. 25, VB 17, VB 18.
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3.5.2 Webleren, een effectief leerinstrument ?
Ook hier geven de resultaten aan dat de leerstijlen van cursisten van groot belang
zijn voor het al dan niet gebruiken van e-learning applicaties.161

Verschillende

respondenten geven aan dat ze de voorkeur geven aan het handboek, omdat het boek voor
hen de beste manier is om te leren. Gesteld wordt dat met het handboek nota’s genomen
worden en/of samenvattingen geschreven worden en dat dit het leren makkelijker maakt.
Voor anderstalige cursisten blijkt dit echter niet het geval te zijn. Voor hen blijkt het
namelijk makkelijker om het webleren te gebruiken omdat de inhoud zowel schriftelijk
(via tekstballonnen) als mondeling (via spreekster) aangegeven wordt. Hun ervaring luidt
dat het makkelijker is om te luisteren dan om te lezen. De docenten geven aan dat het
volgens hen ook voor een groot deel van de andere cursisten makkelijker is om te
luisteren :
“Ge kunt het ook laten spreken, dat is voor veel van die jongens, die
van nature al niet zo graag lezen, wel goed, ... dat maakt dat dat
spreken eigenlijk ne must is.”162
Probleem hier is dat de resultaten van de focusgroepen aangeven dat luisteren voor vele
respondenten niet de ideale manier van leren blijkt te zijn.
“Met het webleren maakt ge geen notities of geen samenvattingen,
dat is allemaal al voor u gedaan, ge moet eigenlijk niets meer doen,
ge hoeft zelfs niet te lezen, ge kunt op een knopke drukken en dat
madammeke leest het voor, ... maar dat webleren, dan gaat dat niet
echt in uw kop zitten.”163
Ook de docenten geven aan dit als een probleem aan : “Sommigen gaan misschien te snel
met het webleren, dat we zeggen : ja, maar hebt ge dat nu allemaal wel goed gelezen,
hebt ge dat allemaal wel goed begrepen voor dat ge naar een andere opdracht
overgaat”. Of ook “Vanuit een boek leren, notities nemen en opschrijven, dat is echt
161

Zie Kwalitatieve analyse PST
Idem, p. 27, DVB 01.
163
Idem, p. 23, VB 04, VB 12.
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leren, ... lezen en luisteren is vluchtig en ook direct weg hé, natuurlijk met dat webleren,
niemand belet hen om notities te nemen, maar het wordt niet gedaan hé, ... met dat
webleren doen ze het niet”.164

Uit het onderzoek kan dus vastgesteld worden dat

webleren een passief leerinstrument is. De respondenten nemen geen nota’s terwijl ze
met het webleren bezig zijn. Het blijkt eerder een lean-back ervaring te zijn waarbij de
respondenten niet actief aan het leren zijn.
Ook wordt uit de groepsgesprekken naar voor gebracht dat het webleren geen
medium is via het welke makkelijk gelezen wordt.
geschreven tekst eveneens beluisterd worden.

In de cursus webleren kan de

Het merendeel van de respondenten

gebruikt deze mogelijkheid, maar geeft tegelijkertijd aan dat het enorm storend is
omwille van de zagerige en eentonige stem van de spreekster. Op één na geeft niemand
van de respondenten echter aan dat hij liever de stem uitschakelt en de tekst zelf leest.
Lezen via een scherm is dus duidelijk geen evidentie. Dit sluit ook aan bij het idee van
webleren als een lean-back ervaring waarbij cursisten languit in hun stoel naar het scherm
kijken en luisteren zonder actief met leren bezig te zijn, zonder nota’s te nemen of zonder
samenvattingen te maken van de aangereikte leerstof.
Het effect op de kennisvergaring via het webleren kan bijgevolg in vraag gesteld
worden. De docenten geven desbetreffend aan dat in hun ervaring het webleren niet
bijdraagt tot een betere kwaliteit van de lasopdrachten. Het zorgt daarentegen volgens de
docenten wel tot een verbeterde parate kennis van bepaalde theoretische aspecten. De
cursisten van hun kant maken duidelijk dat de aanwezigheid van de vragen in het
webleren voor hen de belangrijkste reden is om het webleren te gebruiken.
De resultaten geven dus aan dat het webleren wel degelijk zijn functie heeft als
leermiddel maar dat de overgrote meerderheid van de respondenten echter het klassieke
handboek als het leermiddel verkiest omdat dit het best aansluit bij hun leerstijl.

164

Idem, p. 23, DVB 05, DVB 06.
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3.5.3 Schema Analyse ‘Vlambooglassen’ – Vergelijking leermiddelen
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3.6 Kwalitatieve Analyse Aangename Kennismaking
3.6.1 Houding tav ICT
De resultaten van de focusgroepen brengen duidelijk naar voor dat de houding
van het merendeel van de respondenten over computer en internet op een positieve
manier verandert na het doorlopen
van

de

cursus

‘Aangename

Kennismaking. Slechts een enkeling
geeft aan dat hij na de afloop van de
cursus het gebruik van PC en
internet terug volledig laat vallen.
De cijfergegevens afkomstig van de
evaluatiedocumenten

brengen
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dezelfde vaststellingen naar voor.

Het merendeel van de respondenten vond het

doorlopen van de cursus een positieve ervaring. Vanuit de groepsgesprekken blijkt
duidelijk dat dit is dankzij de opzet en de inhoud van de cursus. Alle respondenten geven
aan dat ze de cursus inhoudelijk héél goed vinden. Ook het feit dat er maar met een
beperkt aantal cursisten tegelijkertijd wordt gewerkt, wordt als een positief punt ervaren.
Belangrijk blijkt ook de rol van de docente.
“Ik vind dat die mevrouw dat heel goed doet, ... ze heeft geduld, ... al
moet ze dat tien keer uitleggen, dat is geen probleem, ... ze doet dat
ook op een heel eenvoudige manier, ... ge komt met veel goesting
naar de les omdat ge weet : ze helpt u.”165
Het samenspel van deze drie elementen – inhoud, opzet, docente – maakt dat
bestaande gevoelens van angst en onzekerheid bij het gebruiken van computer en/of
internet, grotendeels weggewerkt worden. Verschillende respondenten geven bovendien
aan dat de drempel tot het zelfstandig leerproces eveneens overwonnen wordt. Gesteld
wordt dat “eens de cursus gedaan is, je dan zelf verder kan zoeken, ... ik denk wel dat je
door deze cursus een drempel overwint om als ge voor een PC zit, dat het zelfproces dan
begint te groeien, ... want hoe meer je er mee bezig bent, hoe beter dat je wordt”.166
Tegelijkertijd wordt door quasi alle respondenten echter aangegeven dat de
aangeleerde kennis nog héél beperkt is en zeker niet betekent dat men ook effectief op de
computer kan werken. Ook blijkt uit de resultaten dat enkele respondenten toch nog met
knoppenangst geconfronteerd worden.
“Ik heb toch nog wel schrik, ik durf niet goed iets aan te klikken of
zo, ik weet niet goed hoe ik terug moet gaan, ...”167
Bij enkele cursisten die hun knoppenangst wel overwonnen, blijkt dat een gebrek aan
zelfvertrouwen en kennis hen er toch nog van weerhoudt om de PC thuis op een
zelfstandige manier te gebruiken. Wel geven deze respondenten aan dat ze de intentie
165

Idem, p. 36, AK 04, AK 15, AK 16, AK 34, AK 25, AK 27, AK 35.
Idem, p. 31, AK 04, AK 11, AK 28, AK 31, AK 37, AK 38.
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Idem, p. 33, AK 32.
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hebben om de PC thuis te gebruiken met de hulp van de andere gezinsleden. Andere
respondenten daarentegen geven aan dat de kennis die ze opdoen tijdens de opleiding ook
héél snel terug verdwijnt omdat ze deze kennis niet willen of kunnen onderhouden. Het
ontbreken van een degelijk handboek speelt hierbij zeker een rol.

Een aantal

respondenten geeft aan dat ze de oefeningen van de cursus thuis wel zouden herhalen,
moest er een didactisch hulpmiddel, in boekvorm of in digitale vorm, beschikbaar zijn.
Daar het merendeel van de respondenten thuis een PC heeft, en bovendien het
zelfleerproces verbonden aan PC erkent, is het belangrijk dat VDAB voor deze cursus
eenvoudige didactische hulpmiddelen ontwikkelt die nauw aansluiten bij de doelgroep.
Aldus kunnen de cursisten hier thuis tijdens het volgen van de cursus, maar ook na het
doorlopen van de cursus, zonder probleem op terugvallen.
Voor een klein aantal respondenten bleek het doorlopen van deze basiscursus ICT
echter reeds problematisch.
“Nu weet ik dat, maar sebiet weet ik dat niet meer, dan is dat
allemaal wssst ... weg, ... als het niet gaat, dan gaat het niet hé, ...
als de cursus gedaan is, laat ik dat terug allemaal vallen ...”168
Ook de docente geeft aan dat het beperkte leervermogen van sommige cursisten een
probleem is. Zij stelt zichzelf ook de vraag of het voor bepaalde individuen effectief
nuttig is om ze aan deze cursus te laten deelnemen, omdat de praktijk duidelijk maakt dat
deze personen weinig of niets van de cursus opsteken. Volgens haar wordt het pas nuttig
voor deze individuen om een dergelijke opleiding te volgen op het moment dat ze ICT
ook effectief moeten of willen gebruiken. Het onderzoek geeft dus aan dat voor het
merendeel van de individuen de basisproblemen als negatieve houding, knoppenangst en
basisvaardigheden weggewerkt worden. Enkele individuen daarentegen zien, ondanks
een verbetering van hun vaardigheden, nog altijd het nut van ICT niet in en blijven
bijgevolg weigerachtig tegenover het gebruik er van.

168

Idem, p. 31, AK 18, AK 19.
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3.6.2 Zelfsturing
Een groot aantal respondenten geeft aan dat zij onder invloed van de cursus wel
gemotiveerd zijn om aan een vervolgopleiding te beginnen.
“Ik hoop dat ik kan inpikken op een vervolg, anders ben ik het terug
kwijt, ... ik ga mij wel bevragen over computerles.”169
Hun interesse en motivatie kan echter in vraag gesteld worden. Uit de resultaten
blijkt immers dat de interesse voor een ICT-opleiding ook bij de meeste van de
respondenten aanwezig was voor de aanvang van de cursus. Het merendeel nam echter
pas aan de opleiding ‘Aangename Kennismaking’ deel omdat ze een quasi verplichtende
uitnodiging van VDAB kregen.

Er lijkt een groot verschil te zijn tussen hetgeen

woordelijk gesteld wordt en hetgeen ook reëel uitgevoerd en gerealiseerd wordt.

Het

verplichtende aspect van de opleiding wordt door de respondenten zelf niet echt als
negatief beschouwd.
daarmee”.170

Gesteld wordt dat “het kan en het mag, want ze helpen u

De respondenten vinden wel dat deze verplichting niet te dikwijls mag

gebeuren en dat er ook grenzen zijn. Enerzijds geven enkele respondenten aan dat er een
limiet is aan wat individuen kunnen. VDAB mag werklozen dus niet verder en verder
blijven pushen tot het volgen van opleidingen.
“Ge kunt de mensen niet blijven pushen, er komt toch echt een punt
dat je zegt : hé, ik kan niet meer dan dat, het niveau is te hoog, dan
kunt ge toch niet gaan zeggen : sorry maar genen dop.”
Anderzijds vinden verschillende respondenten ook dat “eigen keuze” en “geen interesse
hebben” reacties zijn die moeten kunnen zonder dat daar van VDAB uit consequenties
aan vasthangen voor de werkloosheidsvergoeding. Beperkingen in het leervermogen en
motivationele aspecten zijn dus ook in het geval van sturing naar vervolgopleidingen van
ICT mogelijk problematisch.

169
170

Idem, p. 34, AK 05, AK 05, AK 26, AK 37.
Idem, p. 37, AK 02, AK 03, AK 23.
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Ook geven de groepsgesprekken aan dat er nog een aantal aspecten problematisch
zijn met betrekking tot de participatie in vervolgopleidingen. Zo geven verschillende
respondenten aan dat ze er niet zeker van zijn dat ze een vervolgopleiding over of via ICT
ook effectief kunnen. Het vertrouwen in het eigen leervermogen blijft dus eveneens een
probleem. Daarnaast spelen de beschikbare tijd en ruimte ook nog steeds een rol. Een
respondente geeft aan dat ze het niet ziet zitten om een opleiding te volgen eens ze terug
aan het werk is: “Ik zie dat niet zitten als ik terug fulltime aan het werk ben, ne ganse dag
gaan werken, dan nog een gezin runnen, dat is ook een job, en we zijn ook 50+, dan nog
avondles, nee, dat zie ik niet zitten”.171
De resultaten geven dus duidelijk aan dat de vraag gesteld moet worden tot in
hoeverre respondenten die aangeven dat ze een vervolgopleiding willen volgen, nadien
ook effectief ook een vervolgopleiding volgen. VDAB houdt hieromtrent nog geen
cijfers bij. Naar de toekomst toe is het zeker interessant om te kijken naar welke
profielen vanuit ‘Aangename Kennismaking’ ook reëel overgaan tot een andere
opleiding, en tegelijkertijd ook dieper in te gaan op de beweegredenen van diegenen die
dit daarentegen niet doen.
3.6.3 Schema Analyse ‘Aangename Kennismaking’
POSITIEVE ASPECTEN

NEGATIEVE ASPECTEN

Zelfstandig leerproces opgestart

Onvoldoende zelfvertrouwen voor gebruik
Moeilijkheden bij gebruik
Aangeleerde kennis is beperkt
Aangeleerde kennis verdwijnt snel
Knoppenangst blijft problematisch

Knoppenangst deels weggewerkt
Houding tov ICT is in positieve zin
veranderd
Motivatie voor vervolgopleiding leeft

Verplichting tot ICT-opleiding mag
Opzet = ideaal
Docente = perfect
Beperkt aantal cursisten = must

171

Gebrek aan tijd voor vervolgopleiding
Onzekerheid over eigen leervermogen
Beperkt leervermogen
Recht op eigen keuze tov ICT-opleiding
Opleiding = te kort
Geen handboek

Idem, p. 35, AK 27.
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3.7 Besluit Empirisch Onderzoek
Uit de resultaten van het empirisch onderzoek kunnen voor een groot deel dezelfde
conclusies getrokken worden als uit de literatuurstudie. De daarin aangebrachte drempels
tot e-learning komen ook voor het merendeel tot uiting in het empirisch onderzoek.
Met betrekking tot de motivatie en participatie in opleidingen, blijkt uit het
empirisch onderzoek eveneens dat de vroegere negatieve schoolervaringen, het niet
erkennen van het nut van opleidingen en het gebrek aan vertrouwen in het eigen
leervermogen inderdaad belangrijke drempels zijn.

Het empirisch onderzoek toont

evenwel aan dat het beperkte leervermogen van individuen mogelijk ook een drempel is
tot participatie in opleiding.

De resultaten geven eveneens aan dat de participatie in

opleiding ook in positieve zin beïnvloed wordt door de vroegere schoolervaringen en
door de leeropportuniteiten aangeboden door de werkgever.
Wat de beleving van tijd en ruimte betreft, komen in het empirisch onderzoek
onder meer de drempels tijdsgebrek, overload aan verantwoordelijkheden en het niet
kunnen omvormen van de thuisomgeving tot een leeromgeving, naar voor. Belangrijke
nieuwe vaststelling is echter dat verschillende individuen hun thuisomgeving niet willen
erkennen als een leeromgeving. Deze individuen vinden dat een opleiding hoort te
gebeuren in een opleidingscentrum en niet in een thuisomgeving. Het spreekt voor zich
dat dit een belangrijke drempel is voor het gebruik van e-learning faciliteiten als
webleren en afstandsleren.
Op het vlak van vaardigheden geeft het empirisch onderzoek ook deels dezelfde
resultaten aan, met name weerstand tegen ICT, knoppenangst, beperkte zelfsturing en
beperkte ondersteuningsnetwerken in de thuisomgeving als voornaamste drempels tot elearning. Het empirisch onderzoek geeft evenwel aan dat de meeste respondenten sturing
door derden, ook al is deze verplicht, niet als een negatief element beschouwen. Sturing
kan en mag.

Verplichte sturing mag evenzeer, weliswaar binnen de grenzen van

leercapaciteiten en interessevelden van cursisten.

Probleem is wel dat deze sturing

correct moet gebeuren. De resultaten geven aan dat de huidige sturing door VDAB naar
de ICT-opleidingen momenteel niet altijd op een juiste manier verloopt. De toestroom
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van cursisten naar de opleidingen gebeurt op verschillende manieren die niet altijd even
efficiënt en éénduidig zijn. Gevolg hiervan is dat verschillende respondenten in de voor
hun verkeerde ICT-opleidingen terechtkomen en de opleiding bijgevolg te moeilijk of te
makkelijk is.

Een goede sturing kan dus zeker een activerende factor zijn voor

opleidingen in het algemeen, maar ook naar het gebruik van e-learning modaliteiten toe.
Ondanks het feit dat het empirisch onderzoek zich toespitst op drie vraagstukken
verbonden met e-learning, met name motivatie, tijd/ruimte en vaardigheden, werden nog
een aantal elementen aan het licht gebracht die ook hun impact hebben op het gebruik
van e-learning modaliteiten.
De analyse van de VDAB-opleidingen geeft aan dat ook de leerstijlen van
individuen een belangrijke rol spelen bij het al dan niet gebruiken van e-learning
modaliteiten. Het is de specifieke leerstijl die bepaalt welke leermiddelen gebruikt zullen
worden. Een groot deel van de cursisten geeft de voorkeur aan traditionele leermiddelen
als handboeken en video’s of verkiezen docentgestuurd onderwijs. Deze respondenten
zullen dus minder of niet geneigd zijn e-learning applicaties te gebruiken om te leren.
Het is bijgevolg voor een aanzienlijk deel van de cursisten belangrijk dat het aanbod aan
klassieke leermiddelen behouden blijft naast het aanbod van e-learning faciliteiten.
Daarnaast geeft het onderzoek aan dat computer en internet passieve
leerinstrumenten zijn. Cursisten consumeren het eerder dan dat ze het effectief gebruiken
om te leren. Er worden geen nota’s genomen of geen samenvattingen gemaakt van de
leerstof die via ICT aangebracht wordt, terwijl dit bij de klassieke leermiddelen wel
gedaan wordt. Voor de cursisten is het gebruik van de e-learning applicaties eerder een
lean-back ervaring. De impact van het gebruik van e-learning applicaties op het
leerproces wordt bijgevolg in zekere mate in vraag gesteld.
Mogelijk zijn enkele inhoudelijk problemen van de onderzochte e-learning
applicaties hier onder meer de oorzaak van. Zowel bij de opleiding PST als bij de cursus
Vlambooglassen werden verschillende inhoudelijke tekortkomingen aangebracht die het
gebruik nadelig beïnvloeden. Een mogelijke manier om dit in de toekomst te vermijden
is de toepassing van gebruikersgeoriënteerde methoden bij de ontwikkeling van
cursussen.
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4 Besluit
4.1 Reflecties over de onderzoeksvragen
4.1.1 Motivatie en participatie
Vanuit het theoretisch kader en de resultaten van het empirisch onderzoek kan
gesteld worden dat e-learning de participatiegraad tot leren vergroot. Het is echter maar
een minderheid die door de invoering van e-learning meer participeert in opleiding.
Voornamelijk betreft het individuen die voordien al geëngageerd waren in opleiding,
maar die omwille van allerlei praktische problemen er niet in slaagden dit te realiseren.
De introductie van e-learning faciliteiten laat deze individuen wel toe te participeren
onder meer door de mogelijkheid tot zelfplanning en zelfsturing van het leerproces.
Voor een meerderheid leidt de integratie van ICT in het onderwijsproces echter
niet naar een verhoogde participatiegraad. Een groot aantal individuen engageert zich
niet in opleiding omwille van een groot aantal persoonsgebonden drempels als negatieve
schoolervaringen, gebrek aan vertrouwen in het eigen leervermogen, afkeer van het
formele onderwijs, specifieke leerstijlen of het niet als nuttig beschouwen van opleiding.
Deze

drempels blijven bestaan ook als problemen met toegang tot ICT en ICT-

vaardigheden opgelost worden. Het zijn voornamelijk individuen die laaggeschoold zijn
die met deze drempels geconfronteerd worden.
Het empirisch onderzoek geeft aan dat sturing door derden mogelijk een
oplossing is op voorwaarde dat deze sturing op een correcte en individueel afgestemde
manier gebeurt. Ook het aanbieden van laagdrempelige cursussen, zoals bijvoorbeeld de
opleiding ‘Aangename Kennismaking’ zijn mogelijk een oplossing in de goeie richting
om individuen aan te zetten tot meer participatie in opleiding.
4.1.2 Tijd en ruimte
Zowel de literatuurstudie als het empirisch onderzoek geven aan dat tijd en ruimte
voor verschillende individuen toch problematisch is. Het idee om ‘anytime, anywhere,
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anyhow’ een opleiding te volgen, geldt duidelijk alleen voor individuen die voldoende
vaardigheden, ondersteuning, motivatie en discipline bezitten om hun verschillende
verantwoordelijkheden te organiseren binnen hun beschikbare tijd. Voornamelijk voor
volwassenen, en in het bijzonder voor vrouwen, is het veel moeilijker om te participeren
in opleidingen, ongeacht deze met of via ICT gebeuren. Vrouwen met een gezin worden
immers geconfronteerd met een grote hoeveelheid verantwoordelijkheden binnen en
buiten het gezin. Het vinden van tijd voor het volgen van een opleiding met of via ICT,
lukt hun dan ook meestal niet.
Ook zijn e-learning modaliteiten waarbij de leerstof thuis moet verwerkt of
ingestudeerd worden, enkel een optie voor personen die er zonder problemen in slagen
hun thuisomgeving om te vormen tot een voor hen ideale leeromgeving. Voor een groot
aantal individuen lukt dit niet omwille van onder meer het gebrek aan een rustige
studeerplaats, het gebrek aan toegang tot ICT thuis of het ontbreken van
ondersteuningsmechanismen thuis.

Bepaalde individuen weigeren echter ook hun

thuisomgeving te erkennen als een plaats waar een opleiding kan gevolgd worden. Deze
individuen beschouwen hun thuis als een privé-omgeving waarin geen plaats is voor werk
of opleiding.
Het aangeven van oplossingen ligt in dit geval moeilijker. Voor individuen met een
grote hoeveelheid verantwoordelijkheden kan de integratie van opleiding in bijvoorbeeld
de werksituatie een oplossing zijn. De werkgever kan immers een activerend element
zijn tot participatie in opleiding. Probleem is echter dat individuen met een laag jobstatus
van de werkgever uit weinig tot geen kansen krijgen tot het volgen van opleidingen.
Voor individuen die er niet in slagen geschikte leeromstandigheden te vinden in
hun thuisomgeving, blijft het aanbieden van opleidingen via opleidingscentra en
instellingen een oplossing.
4.1.3 Vaardigheden
Voornamelijk de literatuurstudie toont aan dat er een groot aantal nieuwe
vaardigheden nodig zijn om een e-learning cursus succesvol af te ronden. Individuen
moeten onder meer informatiegeletterd zijn, over voldoende ICT-vaardigheden
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beschikken en zelfgestuurd kunnen leren. Zowel de literatuurstudie als het empirisch
onderzoek geven aan dat verschillende respondenten niet of slechts in beperkte mate over
deze vaardigheden beschikken. Voornamelijk voor personen met één of meerdere van
volgende karakteristieken, is dit het geval : werklozen, personen met een laag jobstatus,
een laag inkomen en/of een laag opleidingsniveau, mensen met leermoeilijkheden,
vrouwen en ouderen.
Wat betreft het aanbrengen van meer ICT-vaardigheden en informatiegeletterdheid
bij deze doelgroepen werd door VDAB reeds een eerste aanzet gegeven met de opleiding
‘Aangename Kennismaking’.

Drempels als knoppenangst en weerstand tegen ICT

worden er grotendeels mee weggewerkt. Maar het is ook duidelijk dat de cursus niet
meer is dan een eerste aanzet. Verdere ondersteuning is zeker nodig om het vertrouwen
en de digitale vaardigheden van deze doelgroepen nog te verhogen. Ook moet een
manier gezocht worden om ook diegenen voor wie ‘Aangename Kennismaking’ reeds
een stap te snel en te veel is, toch te betrekken in verdere opleidingen.
De integratie van ICT in het volledige opleidingsaanbod kan een goede stap zijn in
de richting van het aangeven van meer vaardigheden bij deze en andere cursisten. Het is
dan wel noodzakelijk dat cursisten zelfstandig en individueel met deze ICT leren omgaan
tijdens hun opleiding en dat hierbij voldoende ondersteuning en onderricht gegeven
wordt door de docent.
Met betrekking tot zelfsturing is het duidelijk dat sturing door derden, en ook
verplichte sturing, een mogelijke oplossing is op voorwaarde dat deze binnen de grenzen
van het leervermogen en de interessevelden van potentiële cursisten blijft. Het is pas na
het doorlopen van een proces van sturing dat personen op een bepaald moment wel over
de nodige zelfsturing beschikken. Hoe en wanneer dit gebeurt, wordt in het empirisch
onderzoek echter niet duidelijk naar voor gebracht.

4.2 Aanbeveling tav AcKnowledge-Project
De integratie van het gebruik van het AcKnowledge-platform in bestaande
curricula is een absolute voorwaarde om het gebruik van het platform te verzekeren en te
stimuleren. Het onderzoek geeft duidelijk aan dat slechts een minderheid lerenden over
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voldoende zelfsturing en voldoende digitale vaardigheden beschikt om volledig
individueel en onafhankelijk op zoek te gaan naar de voor hem of haar meest geschikte
informatie, hulpbronnen, ... Door de integratie van het gebruik van het platform in
bestaande curricula worden lerenden gestuurd en is het gebruik van het platform
bijgevolg gegarandeerd.

4.3 Aanbevelingen tav VDAB
Aanbeveling 1 : Complementaire aanpak
•

Om de toegang tot opleidingen zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk te
maken voor een zo divers mogelijk publiek is het belangrijk dat de opleidingen
via verschillende complementaire wegen aangeboden worden, met name zowel in
de opleidingscentra, als via afstandsleren of webleren.

•

Wat

betreft

leermiddelen

is

het

eveneens

aangeraden

verschillende

complementaire middelen te gebruiken, zodat cursisten afhankelijk van hun
leerstijl en vaardigheden, kunnen opteren voor het leermiddel dat hen het meeste
aanspreekt. e-Learning applicaties moeten eerder als aanvulling gezien worden,
en niet als een vervanging van bestaande leermiddelen. Dit om de inclusie van
een grote groep lerenden te vrijwaren.
Aanbeveling 2 : Gebruikersgeoriënteerde cursusontwikkeling
•

Door potentiële cursisten of huidige cursisten te betrekken bij de ontwikkeling
van nieuwe cursussen of e-learning applicaties kunnen verschillende inhoudelijke
tekortkomingen vermeden worden.

•

Aanpassingen nodig vanuit een gebruikersstandpunt voor de cursus webleren bij
Vlambooglassen zijn:
o Integratie van een uitgebreide zoekfunctie
o Betere afstemming tussen handboek en webleren – Integratie van
referenties in het handboek naar het webleren en vice versa
o Oplossen van problemen bij het inloggen
o Bij volgende versies van de cursus mogelijk een andere spreekstem
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o Lay-out moderniseren
•

Bij PST is voornamelijk een andere grafische opmaak nodig.

Voor de huidige

cursus is dit misschien niet mogelijk, maar indien er nog andere modules op CDrom verwerkt worden, is een meer realistisch grafisme beter.
•

Voor de opleiding ‘Aangename Kennismaking’ is een laagdrempelig en step-bystep handboek nodig.

Aanbeveling 3 : Gepaste sturing
•

Om de toestroom tot de verschillende ICT-opleidingsmodules op een correcte
manier te laten gebeuren, is een gestandaardiseerde selectietest nodig die door alle
VDAB-centra kan gebruikt worden. Deze test kan best schriftelijk of via
praktijktesten afgenomen worden. Hoe deze test er inhoudelijk moet uitzien, kan
vanuit dit onderzoek niet aangegeven worden. Een diepgaander onderzoek naar
het niveau en de opzet van de verschillende ICT-modules binnen VDAB, kan hier
de nodige informatie rond aangeven.

•

Een goede profielkennis van (potentiële) lerenden is nodig om een correcte
sturing of niet-sturing te voorzien. Mogelijke manier om dit te verwezenlijken is
het opmaken van een leerprofiel van de (potentiële) lerende bij zijn eerste
kennismaking met VDAB. Bij de opmaak van dit profiel moet dieper ingegaan
worden op onder meer de vroegere schoolervaringen, het vertrouwen in het eigen
leervermogen, de discipline tot leren, ... Een diepgaander onderzoek is evenwel
nodig om ook hier een gestandaardiseerde methode te realiseren.

•

Verplichte sturing kan en mag, op voorwaarde dat deze binnen de grenzen van het
leervermogen en de interessevelden van potentiële cursisten blijft.

Aanbeveling 4 : Vergroten van ICT-vaardigheden
•

Verplichte sturing is een mogelijke oplossing voor het aanleren van meer ICTvaardigheden op voorwaarde dat deze binnen de grenzen van het leervermogen en
de interessevelden van potentiële cursisten blijft. In de mate van het mogelijke
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moeten vervolgopleidingen zo snel mogelijk achter de initiële opleiding
doorlopen worden om een verlies aan kennis te vermijden.
•

Integratie van ICT in het volledige opleidingsaanbod is een mogelijke optie tot het
vergroten van de ICT-vaardigheden van de cursisten op voorwaarde dat de
cursisten zelfstandig en individueel met de ICT werken.

Aanbeveling 4 : Verder onderzoek
•

Verder onderzoek is nodig naar de impact van opleidingen als ‘Aangename
Kennismaking’ op het participatieproces in vervolgopleiding : Wie volgt wel een
vervolg, wie niet, waarom wel, waarom niet, hoe kan hierop ingespeeld worden
om de participatie toch te vergroten, ... Ook is het zeker interessant om meer
algemeen te gaan kijken naar diegenen die niet participeren in opleiding om van
daaruit mogelijke oplossingen te zoeken om deze individuen toch aan te zetten tot
leren.

•

Het empirisch onderzoek werd uitgevoerd bij laagopgeleiden en werklozen. Dat
een groot aantal drempels zich op het niveau van motivatie, toegang en
vaardigheden situeren, is daar vermoedelijk een gevolg van.

Vanuit

maatschappelijk vlak zou het zeker interessant zijn ook te gaan kijken naar de
drempels waarmee hoger opgeleiden geconfronteerd worden bij het gebruiken van
e-learning modaliteiten, zodat ook hier in de toekomst beter kan ingespeeld
worden op mogelijke problemen van dit profiel van lerenden.
•

In dit empirisch onderzoek was er weinig mogelijkheid om na te gaan tot in
hoeverre gebruikers van webleren en andere e-learning applicaties effectief
problemen ondervinden met online communicatie. De opzet van de gekozen
opleidingen PST en Vlambooglassen liet dit niet toe. Naar de toekomst toe zou
het zeker interessant zijn om te achterhalen met welke problemen gebruikers
voornamelijk geconfronteerd worden op het niveau van communicatie. Is het
enkel op het vlak van communicatie tussen studenten of is het eerder als er contact
moet opgenomen worden met de docenten ? Zijn de problemen gerelateerd aan
de diverse communicatiemedia die mogelijk gebruikt worden, ... ?
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5 Bijlagen
5.1 Schema Drempels e-Learning
5.2 Schema Kwalitatieve analyse e-Learning
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Schema Drempels e-Learning
DREMPELS mbt e-learning

Motivatie
Participatie

Vaardigheden

Tijd
Ruimte







Negatieve schoolervaringen
Niet erkennen van het nut van opleiding
Afkeer van het formele onderwijs
Gebrek aan vertrouwen in eigen leervermogen
Onvoldoende vraag vanuit individu naar opleiding

 Beperkte digitale vaardigheden
o Gebrek aan informatiegeletterdheid
o Knoppenangst
 Beperkte vaardigheden mbt online communicatie
o Gebrek aan ICT ervaring
o Moeilijkheden met offline / online contact
 Beperkte zelfsturing
o Gebrek aan zelfvertrouwen
o Gebrek aan vraag naar opleiding
 Beperkte ondersteuningsmechanismen
o Vanuit leerinstelling en individuele sociale netwerken
o Gebrek aan educatieve en technische ondersteuning

 Beschikbare tijd VERSUS verantwoordelijkheden
o Gebrek aan beschikbare tijd
o Overload aan verantwoordelijkheden
o Gebrek aan vaardigheden mbt tijdsmanagement
 Het moeilijk vinden van geschikte leeromstandigheden (Cfr.
leerplaats, stilte, concentratie, ...) in de thuisomgeving

Voor wie ???
 Voornamelijk individuen met één of
meerdere van volgende karakteristieken :
o
o
o
o

Werkloos / Laag jobstatus
Laag inkomen
Laagopgeleid / Leermoeillijkheden
Vrouwen en Ouderen

 Voornamelijk individuen die reeds
geconfronteerd worden met problematiek
digitale kloof.

Hoe lager het opleidingsniveau,
hoe lager de jobstatus of hoe
lager het inkomen, hoe minder
personen geneigd zijn zich te
engageren in opleiding.

 Deel van individuen geëngageerd in elearning
o Jong en mannelijk
o Hoogopgeleid
o Tewerkgesteld
o Hoog inkomen
 Volwassen lerenden

Schema Kwalitatieve Analyse e-Learning
POSITIEVE ASPECTEN
Motivatie
Participatie

 Vroegere leertraject als aanzet voor
verdere participatie

 Participatie in opleiding tgv aanbod via
werkgever
 Beschikbare tijd door veranderingen in
persoonlijke situatie

Tijd
Ruimte

 Thuisomgeving als ideale leeromgeving

 Voldoende toegang en tijd in
opleidingscentra

NEGATIEVE ASPECTEN






Negatieve schoolervaringen
Niet erkennen van het nut van opleiding
Gebrek aan vertrouwen in eigen leervermogen
Beperkt leervermogen
Beperkte toegang tot opleiding vanuit werksituatie

 Beschikbare tijd VERSUS verantwoordelijkheden
o Gebrek aan beschikbare tijd
o Conflictsituatie met andere
verantwoordelijkheden
 Opleidingscentrum als ideale leeromgeving
 Niet erkennen van thuisomgeving als leeromgeving
 Niet kunnen omvormen van thuisomgeving tot
leeromgeving
 Beperkte toegang tot ICT in thuisomgeving

 Houding tav ICT wordt door opleiding
‘Aangename Kennismaking’ in positieve
zin beïnvloed

 Weerstand tegen ICT
 Knoppenangst

 Sturing door derden
 (Zelf)sturing wordt beïnvloed door
vroegere leertraject

 Foutieve sturing door derden
 Beperkte zelfsturing
o Contradictie tussen idee van zelfsturing en
verplichting vanuit VDAB
o Contradictie tussen idee van zelfsturing en
invloed van externe elementen
o Gebrek aan bewustzijn over eigen
kennisniveau
o Gebrek aan discipline voor zelfstudie

 Docent blijft centraal steunpunt

 Gebrek aan ondersteuningsmechanismen in
thuisomgeving

Vaardigheden

