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Innovatieve technologieën

- Virtual Reality 
- Augmented Reality
- Artificial Intelligence
- Robotics

Leeromgevingen

- Instructies
- Leeractiviteiten
- Assessment 

Skills-ontwikkeling

- Digitale vaardigheden
- Communicatieve 

vaardigheden
- Domein-specifieke skills

contact: stan.vanginkel@hu.nl



Wat? 





Waarom? 





Dilemma’s?

• Oefening & feedback zijn essentieel maar tijdrovend

• Docent meer impact dan peer feedback & self-assessment

• Leeromgevingen ontwerpen die gepersonaliseerd en just-in-time zijn

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJtYCVy__OAhVFVxoKHW94BLwQjRwIBw&url=http://www.huffingtonpost.com/rabbi-shmuly-yanklowitz/a-society-with-poor-criti_b_3754401.html&psig=AFQjCNHyV_vXhveRCYwJh7DiN_Dp9m_jhg&ust=1473417784776491
http://online.cune.edu/defining-argument-literacy/


Virtual Reality om te leren presenteren

• VR-app ‘Presenteren met impact’
• Oefen in een veilige omgeving

• Ontvang geautomatiseerde feedback op 
oogcontact en stemgebruik







Maar:

• In mobiele VR-versie: geen feedback op lichaamstaal

• Daarom: applicatie op smartphone die aansluit op VR-system

• En: voldoet aan mobiliteit, schaalbaarheid, adoptiekans in onderwijs 
en effectiviteit



Hoe? 









Feedback: construeren en valideren

• Houdingen & gebaren op basis van Schneider et al. (2017): 
• Journal of Computer Assisted Learning

• Criteria voor effectieve feedback op basis van Van Ginkel et al. (2017):
• Assessment & Evaluation in Higher Education



“Crossing legs”

• “Tijdens jouw presentatie heb je diverse houdingen aangenomen. De manier
waarop je op jouw benen staat is van belang bij het effectief overbrengen van
een boodschap. In dit fragment heb je met jouw benen gekruist gestaan. Probeer
bij een volgende presentatie een meer stabiele houding aan te nemen door je
voeten iets uit elkaar te zetten. Zorg hierbij dat je jouw gewicht verdeelt over
twee benen en dat je met jouw gewicht langzaam op het voorste deel van je
voeten leunt. Met een stabiele houding kun je de inhoud van jouw presentatie
beter ondersteunen, komt je presentatie krachtiger over op het publiek én heb je
de ideale houding voor een goede ademhaling die nodig is om op een ontspannen
wijze te kunnen presenteren.”



Volgende stappen?

• Testen van app in 
onderwijspraktijk

• Uitvoeren van veldexperiment

• Reviseren van Honest Mirror

• Gebruik AI voor andere skills:
• Onderzoeksvaardigheden

• Rekenvaardigheden

• Slechtnieuwsgesprekken


