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Samenvatting
De vier studies die beschreven worden in dit proefschrift leveren een
bijdrage aan onderzoek op het gebied van computerondersteund
samenwerkend leren, ofwel Computer-Supported Collaborative Learning
(CSCL). De studies zijn gericht op het begrijpen van de complexe dynamiek van
online samenwerkend leren waarbij een combinatie van synchrone en
asynchrone communicatie wordt gebruikt, en het effect van individuele
motivatie op dit gebruik. Tot op heden was online communicatie in CSCL
voornamelijk asynchroon en tekstgebaseerd, bijvoorbeeld door het gebruik
van discussiegroepen. Huidige technologische ontwikkelingen maken het
mogelijk om online samenwerkend leren te ondersteunen met behulp van
synchrone communicatiemiddelen die een grotere rijkdom aan informatie
overdracht toestaan dan enkel tekst. Denk bijvoorbeeld aan tools als Skype of
online videoconferentie die vandaag de dag breed beschikbaar zijn en via een
combinatie van audio, beeld en chat de mogelijkheid bieden te communiceren
op een manier die overeenkomt met face-to-face interactie. Hierdoor kunnen
problemen die vaak voorkomen bij het gebruik van enkel asynchrone
tekstgebaseerde tools mogelijk verlicht of voorkomen worden.
CSCL onderzoek laat een aantal algemeen vookomende problemen zien
wanneer online samenwerkend leren enkel met asynchrone communicatie
wordt ondersteund: Ten eerste zorgt de vertraging die inherent is aan
asynchrone communicatie (na het posten van een bijdrage aan een
discussieforum of het versturen van een e-mail moet een student wachten op
antwoord) er vaak voor dat het communicatieproces als onpersoonlijk en
afstandelijk ervaren wordt (Hrastinski, 2008; Hrastinski, Keller, & Carlsson,
2010; Yang, Tsai, Kim, Cho, & Laffey, 2006). Ten tweede brengt het gebruik van
tekstgebaseerde asynchrone communicatie een vergroot risico op
misconcepties met zich mee (Haythornthwaite, 2000; Rummel & Spada, 2005).
Daarnaast betekent de eerder genoemde vertraging dat opheldering van
misconcepties ook met vertraging gepaard gaat. Ten derde heeft CSCL
onderzoek aangetoond dat er vaak grote verschillen bestaan in het
activiteitsniveau van individuele studenten in asynchrone communicatie
(Rienties, Tempelaar, Van den Bossche, Gijselaers, & Segers, 2009; Schellens &
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Valcke, 2005). Deze verschillen kunnen grotendeels verklaard worden vanuit
indivuduele motivatie (Chen & Jang 2010; Järvelä, Volet, & Järvenoja, 2010;
Martens, Gulikers, & Bastiaens, 2004; Rienties et al., 2009).
Synchrone communicatie wordt regelmatig aangeduid als superieur ten
opzichte van asynchrone communicatie als het gaat om het ondersteunen van
een online communicatie proces. Immers, door middel van synchrone
communicatie kan het gebrek aan lichaamstaal en intonatie dat bestaat in
tekstgebaseerde asynchrone communicatie (Beers, Boshuizen, Kirschner, &
Gijselaers, 2007; Derks, Bos, & Van Grumbkow, 2007; Haythornthwaite, 2000;
Rummel & Spada, 2005; Tu, 2002) gecompenseerd worden. Daarnaast kent
synchrone communicatie geen vertraging waardoor direct feedback gegeven
kan worden en misconcepties snel hersteld kunnen worden. Ten slotte kan
door synchrone communicatie de ‘menselijke factor’ van het
communicatieproces worden versterkt (Hrastinski et al., 2010), wat het gevoel
van afstand kan verkeinen en bevorderend kan zijn voor het betrekken van
vooral extrinsiek gemotiveerde studenten in het discussieproces.
Een nadeel van synchrone communicatie in CSCL is echter dat de
flexibiliteit van lerenden in termen van tijd en plaats minder wordt. Een
synchrone online bijeenkomst vereist immers dat de deelnemers op een
vastgestelde tijd online zijn, op een plaats waar een computer en/of voldoende
bandbreedte beschikbaar is. Daarnaast vereist het het gebruik van extra
communicatie tools dat deelnemers leren omgaan met deze tools en verhoogt
het gebruik ervan de complexiteit van het online leerproces.
Initiële studies met betrekking tot een combinatie van asynchrone en
synchrone communicatie tools in online onderwijs settings (Hrastinski et al.,
2010; Johnson, 2006) tonen aan dat deze combinatie bevorderend kan werken
voor het engagement van lerenden, hun leerprestatie en hun tevredenheid
met het leerproces. Omdat de beschikbaarheid van synchrone communicatie
tools die rijker zijn dan tekstgebaseerde communicatie zeer recent is, bestaat
er echter geen conceptueel kader met betrekking tot het gebruik ervan in
CSCL. Het gecombineerd gebruik van synchrone en asynchrone communicatie
tools is gerelateerd aan sociale, technologische en motivationele aspecten. In
dit proefschrift worden daarom drie conceptuele modellen die relateren aan
deze dimensies gecombineerd om het onderwerp te benaderen.
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Het eerste deel van dit proefschrift (Hoofdstukken 2 en 3) is gebaseerd op
het idee dat door asynchrone communicatie te combineren met synchrone
communicatie het sociale aspect van het leerproces vergroot wordt. Het
Community of Inquiry model van Garrison, Anderson en Archer (2000) is
daarbij gekozen als basis. Dit model stelt dat een betekenisvolle online
leerervaring wordt gedefinieerd door de interrelatie van drie factoren:
‘cognitive presence’ (de mate waarin online lerenden in staat zijn betekenis te
construeren door communicatie); “teaching presence” (de organisatie en het
design van het leerproces, het ondersteunen van discussie en het bieden van
directe instructie); en “social presence” (de mate waarin deelnemers aan het
online leerproces zichzelf aan anderen kunnen presenteren als ‘echte
mensen’). Het aanbieden van synchrone communicatie brengt naar
verwachting een hogere mate van social presence met zich mee en kan
daardoor de eerder genoemde uitdagingen (zoals vertraagde feedback,
gevoelens van afstand) ondersteunen en engagement van lerenden verhogen.
In Hoofdstuk 2 worden tevredenheid en leerresultaat vergeleken tussen
twee designs van dezelfde online cursus (een ePBL design waarin enkel
asynchrone communicatie wordt gebruikt, en een web-videoconferentie
design waarin asynchrone communicatie wordt gecombineerd met synchrone
web-videoconferentie). In hoofdstuk 3 worden twee additionele
implementaties van dezelfde cursus toegevoegd om een meer robuuste
replicatie van de eerste studie te kunnen doen.
Een vergelijking van tevredenheidsscores laat zien dat deelnemers in het
ePBL design (met enkel asynchrone communicatie) minder tevreden waren
met de duidelijkheid van doelen en taken in de cursus. Er zijn geen verschillen
in evaluatie van de leerervaring, teacher presence en de mate waarin lerenden
vonden dat ze hun eigen leerproces konden sturen. Het web-videoconferentie
design laat echter significant lagere slagingspercentage zien: minder lerenden
zijn in staat geweest de cursus succesvol te doorlopen. Dit is opvallend
aangezien diverse CSCL studies aangeven dat het gebruik van synchrone
communicatie leidt tot een meer authentiek leerproces, wat tot betere
evaluaties en prestaties zou leiden (Hrastinski, 2008; Hrastinski et al., 2010;
Rummel & Spada, 2005; Strømsø, Grøttum, & Lycke, 2007).
Het toevoegen van synchrone communicatie technologie biedt op zichzelf
geen verklaring voor deze bevindingen. De combinatie van synchrone en
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asynchrone communicatie vermnindert de flexibiliteit van het leerproces en
zou mogelijk ook kunnen leiden tot afleiding van het leerproces (zie
bijvoorbeeld Rogers & Lea, 2005). Daarnaast geven bestaande studies geen
informatie over het daadwerkelijke gebruik van de verschillende tools en over
een mogelijk effect van individuele motivatie. Er is dus verder onderzoek nodig
om meer inzicht te krijgen in het gedrag van lerenden in deze context en de
relatie met individuele karakteristieken als motivatie.
Alvorens in te gaan op de dynamische en intertemporele interrelatie
tussen synchrone en asynchronbe communicatie in het online leerproces,
wordt in het tweede deel van dit proefschrift eerst ingegaan op het
gebruiksgedrag van synchrone communicatie tools en de relatie met
individuele motivatie (hoofdstuk 4). Deze studie is gebaseerd op de aannamen
dat: 1) rijke synchrone communicatie tools interactie bevorderen en interatie
engagement bevordert; 2) het daadwerkelijk gebruik van communicatie tools
en de interacties die daaruit voortvloeien gerelateerd zijn aan individuele
motivatie. Daarbij wordt Self-Determination Theory (SDT) (Deci & Ryan, 1985,
2002) gebruikt als conceptualisatie van individuele motivatie. SDT staat toe om
een onderscheid te maken tussen autonoom georienteerde lerenden
(lerenden met een intrinsieke drijfveer die goed in staat zijn hun eigen
leerproces te sturen) en controle georienteerde lerenden (lerenden met een
externe drijfveer, die minder goed in staat zijn hun eigen leerproces te sturen).
Verschillende studies die een relatie leggen tussen SDT en het Technology
Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) geven aan dat het gebruik van
technologie gerelateerd is aan motivatie zoals geconceptualiseerd door SDT
(Roca & Gagné, 2008; Sørebø, Halvari, Gulli, & Kristiansen, 2009). TAM vormt
daarmee het derde conceptuele model dat als achtergrond van dit proefschrift
wordt gebruikt.
De bevindingen in hoofdstuk 4 laten een relatie tussen drop-out (lerenden
die de eindtoets niet maken) en het niet deelnemen aan de webvideoconferenties. Al in de tweede week van de cursus is het aantal
deelnemers aan de web-videoconferentie drastisch verlaagd, en een groot
deel van de lerenden die niet deelneemt, zal later uitvallen. Daarnaast is een
positieve trend zichtbaar tussen het gebruik van rijke tools en deelname aan
een web-videoconferentie. Met betrekking tot motivatie blijkt dat een hoger
niveau van autonome orientatie inderdaad gerelateerd is aan deelname aan
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een web-videoconferentie. Deze relatie is echter niet zo sterk als verwacht. De
verwachte relatie tussen autonome motivatie en het gebruik van rijkere tools
kan echter niet bevestigd worden. Ook wat betreft de relatie tussen autonome
motivatie en prestatie is geen eenduidig beeld gevonden.
Hoewel er een significant positieve correlatie is tussen het gebruik van
rijke communicatie tools en scores op de eindtoets, vinden we enkel het aantal
web-videoconferenties waaraan een lerende heeft deelgenomen als
voorspeller van de score op de eindtoets.
In hoofdstuk 5 onderzoeken we de relatie tussen het gebruik van
synchrone en asynchrone communicatie over tijd en de invloed van individuele
motivatie hierop. Zoals verwacht laten de bevindingen zien dat engagement in
synchrone communicatie een positief effect heeft op engagement in
asynchrone communicatie. Deelnemers aan de web-videoconferenties postten
gemiddeld meer bijdragen in totaal en meer taakgerelateerde bijdragen in alle
perioden van de cursus dan niet-deelnemers. Een geïntegreerd perspectief dat
wordt weergegeven door middel van een padmodel laat zien dat autonome
(intrinsieke) motivatie voornamelijk het engagement in asynchrone
communicatie verklaart maar dat deze relatie gematigd is. Enkel in de eerste
week van de cursus kan intrinsieke motivatie als directe verklarende variabele
van asynchrone communicatie worden aangetoond. In de weken erna wordt
dit effect indirect, en de analysen laten zien dat zowel intrinsiek- als extrinsiek
gemotiveerde lerenden een gelijk postgedrag vertonen in de weken die volgen.
Dat is interessant, aangezien voorgaand onderzoek een sterk effect van
intrinsieke motivatie op engagement in asynchrone communicatie laat zien (zie
bijvoorbeeld Järvelä et al., 2010; Martens et al., 2004; Rienties et al., 2009;
Rienties, Tempelaar et al., 2012; Schellens & Valcke, 2005). De bevindingen van
hoofdstuk 5 suggereren dat controle (extrinsiek) georienteerde lerenden door
deelname aan synchrone communicatie net zo engaged raken in asynchrone
communicatie als autonoom (intrinsiek) georienteerde lerenden. Enige
voorzichtigheid is echter geboden, aangezien het padmodel aangeeft dat het
effect van engagement in asynchrone communicatie op engagement in
synchrone communicatie sterker is dan andersom.
De bevindingen van hoofdstuk 5 ondersteunen eerder onderzoek waarin
het belang wordt geschetst van het zo vroeg mogelijk engageren van lerenden
in een online leerproces (zie bijvoorbeeld Akyol, Vaughan, & Garrison, 2011;
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Rienties, Tempelaar, et al., 2012). Daarnaast geven de bevindingen van
hoofdstuk 5 aan dat het belangrijk is de lerenden actief te sturen in het gebruik
van synchrone communicatie wanneer een combinatie van asynchrone en
synchrone communicatie wordt gebruikt.
Het belangrijkste resultaat van dit proefschrift is dat het gebruik van
synchrone communicatie de verschillen tussen autonoom (intrinsiek)- en
controle (extrinsiek) georienteerde lerenden met betrekking tot de
hoeveelheid en kwaliteit van berichten in asynchrone communicatie mogelijk
gelijk kan nivelleren. Het feit dat een direct effect van autonome motivatie
enkel in de eerste week van de cursus aangetoond werd betekent praktisch
gezien dat acties die gericht zijn op het verhogen van engagement van
lerenden zo vroeg mogelijk in de cursus moeten plaatsvinden. Daarnaast tonen
onze studies aan dat de activiteit in asynchrone communicatie gerelateerd is
aan activiteit in synchrone communicatie. Activiteiten die gericht zijn op het
verhogen van engagement kunnen daarom het best gericht worden op
engagement in beide modi van communicatie. Ten slotte laat een kritische blik
op de cursus zien dat belangrijke aspecten als ondersteuning van de
autonomie van de lerende en het bieden van structuur (Chen & Jang, 2010;
Jang & Deci, 2010; Rienties, Giesbers, et al., 2012) zowel in de synchrone als in
de asynchrone communicatie gericht was op de groep en niet op het individu.
Activiteit gericht op het vergroten van engagement bij lerenden zou op beide
gericht moeten zijn om een maximaal effect te bereiken. Gevens over het
motivationele profiel van lerenden in combinatie met objectieve data
(bijvoorbeeld logdata) van het gebruikersgedrag van lerenden kunnen
waardevolle inzicht geven en mogelijke aanknopingspunten bieden voor
directe en gerichte interventies op individueel en groeps niveau. Samengevat
leiden de studies in dit proefschrift tot de volgende aanbevelingen voor het
online smaenwerkend leerproces waarbij asynchrone en synchrone
communicatie gecombineerd worden:
• Start zo vroeg mogelijk met het verhogen van het engagement van
lerenden in het online leerproces;
• Zorg actief voor het ontwikkelen van een groepsidentiteit (bijvoordeeld
door gebruik te maken van zogenaamde ´ice breaker´ oefeningen aan
het begin van een cursus);
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• Richt acties om engagement te verhogen zowel op deelname aan
asynchrone als aan synchrone communicatie;
• Richt acties om engagement te verhogen zowel op de groep als op het
individu;
• Probeer inzicht te krijgen in het motivatieprofiel van een groep en maak
gebruik van beschikbare indicatoren en statistieken die informative
geven over gebruikersgedrag van online communicatie tools
(bijvoorbeeld van logdata).
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