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Kort antwoord 

Er is weinig bekend over tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren. Voorbeelden in de praktijk zijn 
zeer schaars en onderzoek naar de leeropbrengsten bij deze onderwijsvorm zijn niet uitgevoerd. Het 
Nederlandse project Urway is een onderwijsvorm waarbij de drie factoren tijdsonafhankelijkheid, en 
plaatsonafhankelijkheid en gepersonaliseerd leren wel gebundeld zijn. Een voormalige coach uit dit project 
geeft aan dat bij Urway de docent de regie over het leerproces in enige mate overdraagt aan de leerling en 
een coachende rol aanneemt. Er is een onderzoek dat de leeropbrengsten bij tijd- en plaatsonafhankelijk 
gepersonaliseerd leren in relatie brengt met de mate waarin de dialoog, de structuur van het 
onderwijsprogramma en de autonomie van de leerling in balans is. Maar net als in de onderwijspraktijk is 
ook in de wetenschappelijke literatuur het aantal voorbeelden bijzonder schaars. 

Voorbeelden van tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren zijn in Nederland schaars. Urway is een 
Nederlands voorbeeld waarbij leerplichtige jongeren die niet meer naar school gaan, online begeleiding 
krijgen. Tussen 2007 en 2010 hebben 120 jongeren van ROC Leiden deelgenomen aan het project. De opzet 
van Urway is gebaseerd op het Engelse Notschool.net project.  De jongeren maken deel uit van een besloten 
community waarbij ze in een online, digitale leeromgeving ondersteuning-op-afstand krijgen. Via de online 
begeleiding wordt met de jongeren een maatwerkleertraject ontwikkeld dat zo goed mogelijk aansluit bij de 
motivatie en leerbehoefte van de jongere. De leerlingen gaan niet naar een fysieke school, maar er is wel 
een lokaal team van ict-er, administrator en teamleider om het project te coördineren en ondersteunen. Het 
project zorgt voor een online gemeenschap waar leerlingen, coaches en experts elkaar treffen op een online 
platform. De start van het traject draait vooral om het achterhalen van interesses van leerlingen waarna 
experts passende content communities maken en onderhouden. Er is bijvoorbeeld een community Engels of 
fotografie. 

Het project is per 2010 gestopt. Uiteindelijk bleek Urway niet schaalbaar om de persoonlijke contacten met 
het (sociale) netwerk van de leerlingen te onderhouden. Daarnaast was de financiering een probleem 
waardoor ze de continuïteit niet konden borgen.  Het project is dus niet gestopt op basis van inhoud. Het 
online leren was een succes. Een groot deel van de leerlingen is na Urway doorgestroomd naar 
vervolgonderwijs. 

Op basis van de ervaringen van Urway kunnen we concluderen dat tijd- en plaatsonafhankelijk 
gepersonaliseerd leren in ieder geval op pedagogisch gebied tot de mogelijkheden behoort. De deelnemende 
coaches en leerlingen hebben Urway als zeer positief ervaren. Het doel om leerlingen te motiveren voor 
onderwijs en door te laten stromen naar vervolgonderwijs is in hoge mate behaald. 

Rol van de docent bij Urway 

Leerlingen krijgen een eigen individueel leertraject en werken daarnaast samen met andere leerlingen in 
groepsopdrachten. De coach had acht uur per week, per leerling, verspreid over de week. In deze tijd 
maakten ze samen een leerplan en afspraken per week of per dag. Deze manier van leren vraagt een 
andere rol van de docent in vergelijking met een klassikale situatie. De leraar heeft minder regie op het 
leerproces. Het is daarom belangrijk dat de leraar de leerling zodanig begeleid dat de leerling in staat is om 
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zelfstandig en mate een bepaalde mate van zelfregulering aan het werk kan. De leraar krijgt hierdoor meer 
de rol van een coach. 

Leerlingen, coaches en experts hebben alleen online contact via chat en mail. Pas als de coach geen contact 
krijgt met de leerling schakelt hij het lokale team in die overgaan naar andere vormen van communicatie, 
bijvoorbeeld een telefonisch gesprek of gingen bij de leerling langs. In het online contact tussen de coach en 
de leerling is er veel energie gestoken in het verkleinen van de psychologische afstand tussen de leerling en 
coach. De coaches letten bijvoorbeeld op het online gedrag van de leerlingen en spreken hen erop aan als ze 
veranderingen merken. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de leerling niet op de afgesproken tijd online is, lange 
reactietijd in een chatgesprek of gemiste inschrijfmomenten. Daarnaast zorgen ze voor een vaste koppel 
van leerling en coaches waardoor de leerling zo min mogelijk relaties hoeft op te bouwen. 

Ervaringen/adviezen van een voormalig coach 

Naar aanleiding van de ervaringen noemt Marelle Pronk enkele leerpunten over de opzet van het project en 
de rol van de coach en expert: 

• Om dynamiek te krijgen op een online platform moeten er voldoende leerlingen meedoen. Voor het 
Urway project deden maximaal zestig leerlingen tegelijkertijd mee en dat was te weinig om de 
wisselwerking bij leerlingen onderling goed op gang te krijgen. 

• Zet met name in op het werken met bestaande content en probeer zo min mogelijk content zelf te 
ontwikkelen. Dat bespaart veel tijd. 

• Het zal waarschijnlijk beter zijn voor de leerling om, naast het online contact, ook face-to-face 
contact te hebben met een coach. 

• Online een relatie opbouwen en beheren tussen een coach en een leerling vraagt veel van de 
communicatievaardigheden van een coach. Een belangrijk onderdeel is een soort online sociale 
vaardigheid waarmee de coach pointers oppikt uit het online gedrag van de leerling. 

• Bij het oprichten van een team van experts en coaches kan professionele begeleiding die inzet op 
intervisie zorgen voor een versnelling in de kwaliteit van het team. Dergelijke begeleiding kan 
ervoor zorgen dat teamleden sneller kennis opbouwen over het maken van individuele leertrajecten 
als het verkleinen van de psychologische afstand tussen coach en leerling. 

• Een goede leraar voor de klas is niet perse geschikt als online coach of expert. De dynamiek tussen 
online en klassikaal is heel anders. Als expert heb je in een online omgeving minder regie en moet 
je daardoor meer een coachende rol aannemen. 

• Bij onderwijs via een online platform is het belangrijk om op voorhand na te denken over vormen 
waarin leerlingen hun huiswerk kunnen inleveren en beoordelen, bijvoorbeeld via scannen of 
foto's. Ter inspiratie kan er gekeken worden naar de werkwijze bij Massive Online Open Course 
(MOOC’s). 

 Is er onderzoek naar tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren in relatie tot 
leeropbrengsten? 

Onderzoeken naar tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren in relatie tot leeropbrengsten zijn 
schaars. We hebben gezocht naar twee soorten onderzoeken: 

• Onderzoeken die de leeropbrengst van tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren afzetten 
tegen de leeropbrengsten van andersoortige onderwijsvormen 

• Onderzoeken die de effectieve factoren ten aanzien van leeropbrengsten bij tijd- en 
plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd in kaart brengen. 



 
 

 

 

De leeropbrengst bij tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren 

Er is geen onderzoek dat de leeropbrengst van tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren afzet 
tegen de leeropbrengsten van andersoortige onderwijsvormen. Dat is ook logisch aangezien er (nog) niet 
veel voorbeelden van tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren zijn.  Er is wel veel onderzoek die 
de leeropbrengsten onderzoekt met de focus op één van de drie aspecten, bijvoorbeeld 
plaatsonafhankellijkheid. Hierbij worden dan in de regel de leeropbrengsten van klassikale cursussen 
vergeleken met dezelfde cursus gegeven via afstandsonderwijs. Soms vinden onderzoekers een positief 
effect, dan weer geen effect (Ruth & Conners, 2012). Gevonden effecten worden in deze onderzoeken 
vaak  toegeschreven aan de plaatsonafhankelijkheid zonder rekening te houden met het feit dat er mogelijk 
grote verschillen zijn in  de pedagogische aanpak bij deze twee onderwijsvormen. Om meer zicht te krijgen 
op deze relatie tussen afstandsonderwijs en leeropbrengsten heeft het Amerikaanse Ministerie van 
Onderwijs een meta-analyse uit laten voeren. De onderzoekers van de meta-analyse waarschuwen dat veel 
van de onderliggende onderzoeken in de meta-analyse geen rekening houden met verschillen in 
lesmateriaal, didactische aspecten en effectieve leertijd tussen de klassikale en de online variant van het 
onderwijs. Dit gebrek aan controlevariabelen ondermijnt de betrouwbaarheid van resultaten die de 
onderzoekers hebben gevonden. Gevonden verschillen tussen afstandsonderwijs en klassikaal onderwijs zijn 
daarom wellicht geen effect van het medium maar van de manier waarop afstandsonderwijs en klassikaal 
onderwijs zijn ingericht. 

Factoren die invloed hebben op de leeropbrengst bij tijd- en plaatsonafhankelijk 
gepersonaliseerd leren   

Er is dus geen onderzoek dat de leeropbrengsten bij tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren 
vergelijkt met de leeropbrengsten bij andere werkvormen. Er is wel onderzoek dat heeft gekeken naar de 
factoren die van invloed zijn op de leeropbrengsten bij tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren. 
Een van de onderzoeken (Joo, et al, 2014) baseert zich op de theorie van transactional distance van Moore. 

Transaction distance theorie 

Volgens deze theorie is de leeropbrengst bij afstandsonderwijs afhankelijk van drie factoren, te weten de 
dialoog, de structuur van het onderwijsprogramma en de autonomie van de leerling. Deze drie factoren 
moeten in balans zijn om te komen tot leeropbrengsten bij de leerling. Aangezien de leerling een belangrijke 
rol speelt in de theorie kan deze ook gebruikt worden voor het achterhalen van effectieve factoren bij tijd- 
en plaatsonafhankelijk leren. De theorie is in 2014 uitgetest door in een ontwerponderzoek een bestaande 
afstandscursus aan te passen naar de principes van de theorie van transactional distance. Vervolgens 
hebben ze gekeken naar verschillen in het leerproces en leeropbrengsten. Na de aanpassingen in structuur 
(lesmateriaal toegespitst op leerdoel en toetsing gericht op leerproces) en dialoog (toename aantal face-to-
face momenten en verschillende manieren van ondersteuning vanuit de docent) vonden de onderzoekers 
een verhoging in de leeropbrengsten en een verlaging in transactional distance. 

Het belang van dialoog bij tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren   

Bij de dialoog gaat het om de communicatie tussen docent en leerling en de communicatie tussen leerlingen 
onderling. De communicatie is idealiter constructief van aard zijn en gericht op het verkrijgen van inzicht in 
de leerling. De dialoog bestaat uit een interactie van vragen, antwoorden, aanwijzingen en tips. Ten slotte 
draagt de dialoog bij aan het verkleinen van de kans op verwarring en miscommunicatie (Shearer, 2010). 
Het gaat hier dus niet zozeer om de frequentie maar meer om de mate waarin de communicatie effectief is 
om de leerling te helpen bij mogelijke leerproblemen. 



 
 

 

 

Het belang van structuur bij tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren   

Onder structuur van het curriculum gaat het met name om de mate van flexibiliteit. Bijvoorbeeld de mate 
waarin leerdoelen, opdrachten en toetsen vastgelegd zijn of aangepast kunnen worden om tegemoet te 
komen aan de behoeften van de leerling. 

Het belang van de autonomie van de leerling bij tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren   

Ten slotte moet de leerling beschikken over een bepaalde mate van autonomie bij het leren. Voor tijd- en 
plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren zou het volgens de theorie van belang zijn dat de leerling het 
gevoel heeft dat hij zeggenschap heeft over het leren. 
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Meer weten? 

Bekijk ook het antwoord op deze vraag over zelfgestuurd leren gesteld aan de Kennisrotonde: Welk 
leerkrachtgedrag bevordert zelfgestuurd leren bij leerlingen? 
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